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Сажетак: Постоје земље које имају традицију у производњи вина и има оних држава које су у последње
време почеле да се баве виноградарством пошто су уочиле потенцијале у његовом развоју. Србија припада
посебној групи земаља, где је виноградарство стара делатност (у Војводини), али јој се у последњим
деценијама није посвећивала довољна пажња. Виноградарство и производња вина занемаривани су из
много разлога. Међу њима су и друштвена дешавања 90-их година XX века.  
У последњих пет година држава је усмерила много више пажње ка тој делатности како би се подигао
квалитет вина из Србије на међународном тржишту. Произвођачи се труде да се изборе за своје место на
том тржишту. Србија располаже изузетним географским потенцијалом за производњу квалитетних, 
специјалних и традиционалних вина. Постављена је стратегија развоја у винарском сектору, која се односи
на повећање прихватања винских култура, као и на повећање хектара земљишта на којима би се
производило грожђе за квалитетна вина са назначеним географским пореклом. Била би то регионална, 
квалитетна или врхунска вина. Земље у окружењу се такође труде да повећавају квалитет и конкурентност
својих вина. Свако од њих има своју стратегију за развој винарства. Аутори у раду пореде стратегија
винарства у регији и дају критички осврт на националну стратегију. Извршено је и истраживање тржишта
вина. Анализа резултата ће указати на  конкурентност вина из Србије на националном, регионалном и
светском тржишту. 
Кључне речи: стратегија развоја, винарство, конкурентност, глобализација, Војводина, Србија. 
  

Abstract: There are countries which maintain a tradition of winery, while others have only recently started producing 
wine as a result of recognizing the array of possibilities inherent in the industry. Serbia, in particular, forms a special 
category because, although wine production has an age-old tradition in the region of Vojvodina, viniculture and wine 
making have been neglected due to a number of unrelated reasons, such as the societal events of the 1990s. 
In the past five years, the Serbian government has begun focusing on this activity, so as to increase the quality and 
popularity of Serbian wines on the global market. At the same time, the individual wine producers have also been 
trying to mark their places within the international market. Serbia has an excellent geographic disposition which 
allows for the production of high-quality, special, as well as traditional wines. The development strategy of the sector 
of winery in Serbia has been developed, with a focus on promoting the wider recognition of wine culture as well as 
on increasing the number of acres of land suitable for quality wine growing. These would include regional, quality 
and top wines. The neighbouring countries of Serbia are also trying to increase the quality and competitiveness of 
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their wine products, and each has developed its own strategy to improve its wine industry. The authors of the 
present work will compare a number of development strategies of wine production in this region and will give their 
critical opinions of the Serbian national strategy. Furthermore, the analysis of the wine market will indicate the 
contestability of Serbian wines on the national, regional as well as on the global markets. 
Keywords: development strategy, winery, competitiveness, globalization, Vojvodina, Serbia. 

Увод 

Винарство има дугу традицију у целој Србији. Искуства, знања, климатски и 
географски услови, као и сорте које су карактеристичне за винарство у Србији 
представљају вредности које је неопходно неговати и одржати за следеће 
генерације. Зато је од превасходног значаја израда стратегије за развој ове гране. 
Сагледавање Стратегије која је израђена у Србији показује следеће основне 
недостатке: стратегија није подељена на основне гране и нису изграђени посебни 
циљеви и посебни програми за остваривање стратегије посебних грана. Уколико 
се не узме у обзир разматрање основних појмовних неодређености у Стратегији, 
поставља се питање зашто у циљеве није укључена заштита малих винарија 
уколико највећи део становништва који се бави винарством обавља своје 
делатности на просечним површинама од 0,28 хектара. Дефицит у 
спољнотрговинском билансу неће бити умањен на основу извоза производа 
малих винарија, међутим, сеоски туризам који се базира на раду винарија које се 
баве производњом аутохтоних вина, уз обављање додатних угоститељских 
услуга у циљу атрактивности туристичке понуде, може да допринесе признавању 
винске регије. Зато је неопходно имати слуха за потребе малих винарија и 
пронаћи решења за њихове проблеме у будућим стратегијама.  

Према подацима Статистичког завода Србије, више од 80 хиљада 
пољопривредних газдинстава бави се производњом грожђа, што чини 12,7% од 
укупног броја пољопривредних газдинства. У овај број нису урачунати радници 
који су стално запослени у винаријама, као ни сезонски радници. Може се 
закључити да је реч о веома важној пољопривредној грани, пошто обезбеђује 
материјална примања за велики број становника. 

Највећи проблем малих произвођача вина јесте чињеница да приступ 
субвенцијама имају само они произвођачи који прихватају сађење сорти које 
одређује држава. У случају традиционалних сорти врши се само 
субвенционисање појединих сорти, а највећи део традиционалних сорти изостаје, 
што доводи произвођаче тих сорти у неповољан положај. Породична газдинства 
се најчешће баве аутохтоним сортама регије, чиме су у самом старту 
елиминисана из система субвенције. Други највећи проблем чине 
административне потешкоће. Они произведе веома мали број боца у односу на 
велике произвођаче, те су на основу тога фиксни трошкови по боци виши од 
трошкова великих произвођача. Трећи проблем на који произвођачи указују 
односи се на то да не постоје лабораторије за размножавање аутохтоних сорти и 
због тога се тешко може остварити повећање површина под виновом лозом. 
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У глобалним условима морају се искористити сви фактори којима једна 
земља располаже да би одржала своју конкурентност на светском тржишту. На 
Далеком истоку се повећало интересовање за европским винима, што је довело 
до дефицита у производњи на светском тржишту [Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara, „A globális bortermelés nem tart lépést a fogyasztással“, 2013]. Међутим, 
велики произвођачи попут Аргентине, Чилеа, као и Европска унија, у могућности 
су да постепено повећају своју производњу и покрију настали дефицит. Србија 
има вредности којима се може привући пажња земаља на светском тржишту. Ту 
се мисли на квалитетна вина и традицију узгоја и производње којом она 
располаже. 

Узимањем у обзир свих могућности винарства у Србији може да се каже да 
она располаже добрим шансама за извоз вина на светско тржиште, као и за 
изградњу пратеће индустрије попут винског, сеоског, верског и здравственог 
туризма.  

Рад се првенствено фокусира на винарство у Војводини, односно на 
северни војвођански регион. У раду су коришћени подаци Статистичког завода 
Србије, информације из Стратегије пољопривредног и руралног развоја, као и 
квалитативне информације прикупљене дубинским интервјуисањем малих 
произвођача аутохтоних вина из Суботичко-хоргошког рејона. 

1. Историја, значај и присутност винарства у Србији 

1.1. Историја винарства у пределима Србије 

Винарствo и виноградарствo на територији Војводине вуче корене из далеке 
прошлости. Први трагови су пронађени приликом ископавања археолошке 
локације у Срему. Амфоре које су биле коришћене за транспорт вина доказују да 
су се људи у овим пределима Панонске низије бавили трговином вина 400 године 
пре нове ере. Све то указује на то да винарство има дугу традицију у овим 
крајевима. Винарство је доживело велики процват у доба римске владавине у III 
веку, када је Марко Аурелије Проб, рођен у Срему, преузео власт у Риму. 
Захваљујући Пробовим законима, омогућено је сађење винове лозе на целој 
територији Римског царства, што се односило и на Срем. 

Историја винарства у Војводини сеже 2.000 година у прошлост. Од 
оснивања Краљевине Србије, владари су посвећивали велику пажњу овој 
професији. У доба цара Душана донет је први закон о вину, за одржавање 
квалитета српског вина, пошто су уочили перспективу ове професије на светском 
тржишту. Климатски и географски услови, аутохтоне лозе, као и искуство на 
овом подручју, дају шансу винарима да производе квалитетно вино које је било 
цењено широм света. Српска вина су била позната на дворовима широм Европе. 



292 Т и в а д а р  Е р д е љ и ,  Б е р н а д е т а  Л а ј к о   
            

 

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 51, број 34/2015, стр. 289-308 

Аутохтоне сорте винове лозе које узгајају винари у Војводини су: кадарка, 
кевидинка, сремски зелени, бермет, смедеревка, тамјаника, сланкаменка, 
прокупац и италијански ризлинг. Ове лозе дају грожђе углавном за производњу 
белог вина, по чему су рејони Војводине (Сремски рејон са фрушкогорским 
виногорјем, Банатски рејон, Јужнобанатски рејон, Рејон Телечка, Потиски рејон, 
Бачки рејон и Рејон Суботичко-хоргошке пешчаре) одувек били познати. 

Кад су Турци преузели јужне пределе Србије, велики део засада је био 
уништен, пошто је код муслимана забрањено конзумирање алкохолних пића. 
Турска власт доноси тешка времена за винарство, али његова дуга традиција 
чини да оно не може лако да нестане. Ситуација се побољшава ослобођењем од 
Турака, пошто аустроугарска власт подржава производњу вина. Прва 
организована производња вина у великим количинама почиње 1848. године. 
Захваљујући томе, српско вино добија на значају у другим европским земљама. У 
време када је филоксера уништила велики део винове лозе у Француској, једна од 
земaљa која је добила дозволу за извоз вина у ову земљу била је Србија, 
захваљујући традицији (знање и искуство) и квалитету вина (географски услови и 
аутохтоне сорте), у периоду од 1890–1895. године. 

После II светског рата је донесен нови закон о вину, којим се желело 
регулисати стратешко унапређење винарства у Србији. Захваљујући стратегији 
даје се предност винарству у задругама, чиме се жели повећати квантитет и 
одржати квалитет вина у Србији и Југославији. Стварањем задруга нестају 
услови за рад малих произвођача вина и тако је почело потискивање 
дугогодишње традиције производње вина од аутохтоних винових лоза. Према 
статистичким подацима, у Србији је крајем осамдесетих година ХХ века било 
евидентирано преко 100 хиљада хектара на којима је гајена винова лоза. То је 
резултат задругарског начина производње. Земљишта су била лоцирана на 
територији целе Србије, обрада грожђа је била централизована. Најпознатије 
винарије у Војводини су биле Винарија Чока и Подрум Палић. Оне су биле 
познате широм Југославије. Задругарско пословање је показивало велике успехе 
док је постојало централно управљање стратегијом, а после распада Југославије, 
овај сектор, као и остали, почео је да пропада. Остварeње централизованих 
стратешких циљева, где је најбитније било повећање квантитета извозног вина из 
Србије, односно Југославије, имало је примарни значај. У оваквим условима 
поставља се питање како се може посветити пажња и традиционалној 
производњи вина малих винарија, које као највећу вредност потрошачима 
пружају искуство и квалитет традиционалних вина, што представља реткост и 
велику вредност на светском тржишту. 

Према подацима пописа из 2012. Године, број хектара засађених виновом 
лозом је пао на четвртину и износи само 22.150 хектара. Држава последњих 
година улаже напоре у субвенционисању нових засада [Пут вина Србије, 2012], а 
резултати још увек нису видљиви у довољној мери. Усвојена стратегија има 
недостатке у самим основама. Произвођачима нису обезбеђени основни услови, 
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попут олакшања административних процедура, убрзавања издавања 
лабораторијских докумената, обезбеђивања неопходних пратећих индустрија 
(лабораторије за производњу аутохтоне винове лозе). Субвенције подстичу 
подизање нових засада са светски познатим сортама, унапређење винарских 
технологија и квалитета вина од тих сорти, као и подизање нивоа производње 
вина с географским пореклом, међутим, те субвенције тешко могу добити мале 
породичне винарије које узгајају аутохтоне сорте, чиме покушавају да очувају 
традиционалне вредности овог географског региона. 

1.2. Анализа стања виноградарства и винарства 

„Аграрни сектор Србије током 90-их функционисао је у условима ратног 
окружења, дезинтеграције јединственог привредног и економског система СФРЈ 
и изолације од међународних економских и трговинских токова […] 
Компаративне предности у односу на друге транзиционе земље у региону и 
могућности динамичније ревитализације пољопривредног сектора у значајној 
мери су изгубљене услед закаснеле транзиције“ [Богданов, 2004]. Ипак, 
захваљујући реформама које су започете 2000. године, дошло је до значајне 
либерализације, као и до делимичног усаглашавања закона са законима Европске 
уније. Механизам директне подршке, реформе, подстицаји, позитивно су утицали 
на обим и структуру пољопривредне производње. Наспрам великих улагања 
претходних година, тренутно стање пољопривреде у Србији је далеко од 
оптималног. Реална слика о пољопривреди је заснована на Попису 
пољопривреде, који потврђује да је део површина под виноградима изузетно 
низак у односу на стање у претходним деценијама. 

Сектор пољопривреде Србије може да се подели на неколико посебних 
целина. Једна целина је воћарство и виноградарство. Обе су веома важне гране 
пољопривредне производње с дугом традицијом [Кецеровић, Магазин, Курјаков, 
Дорић и Гошић, 2014]. Виноградарство и важност виноградарства су значајно 
опали. Проценат виноградарства у укупној производњи у Србији у периоду 
2008–2013. године се кретао у вредностима од два процента, и поред уложених 
средстава и постојања намере и планова за повећање значаја ове делатности. 

Према Попису пољопривреде из 2012. године, после 40 година, поново је 
урађена рејонизација виногорја у Србији. У оквиру винородне Србије се налазе 
три региона: регион централне Србије, регион Војводине и регион Косова и 
Метохије. У оквиру три региона се налазе 22 рејона са 77 виногорја [Иванишевић 
и Јакшић, 2014]. У АП Косово и Метохија није спроведен попис, али се 
претпоставља да се на целој територији Србије под виновом лозом налази око 
25.000 ха.  Према овом попису, без претпостављених података за Косово и 
Метохију, засађено је виновом лозом укупно 22.150 ха, од чега се 5.032 ха налази 
у Војводини, што је безначајни део у односу на укупно обрађивана 
пољопривредна земљишта у региону. Винске сорте се гаје на 17.483 ха, док се на 
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осталих 4.667 ха гаји грожђе намењено потрошњи. У Србији се производњом 
грожђа бави укупно 80.341 газдинство, што износи 12,7% од укупних 
пољопривредних газдинстава у Србији. Проблем газдинстава је у томе што 
просечна површина винограда по газдинству износи 0,28 ха, што је изузетно 
мало. Уколико се посматрају газдинства само на територији Војводине, ситуација 
је мало повољнија, пошто просечна површина винограда износи 0,85 ха, али и то 
је још далеко од оптималног [Иванишевић, Јакшић и Кораћ, 2015]. Овај проблем 
се појављује и у суседним земљама, где постоји велики број малих произвођача, а 
земљиште засађено виновом лозом је подељено на велики број малих парцела, 
што отежава земљишне радове. У Хрватској су почели стратешко отклањање 
проблема тако што пресађују старе сорте на новокупљеним парцелама које се 
налазе на истом виногорју [Република Хрватска, Министарство пољопривреде, 
2013]. Остваривање стратегије повећавања парцела било би пожељно и у Србији. 
Постоје газдинства која располажу великим виноградима, она су у могућности да 
производе вина у великим количинама, а део те производње може да буде 
намењен за извоз. У Србији није дошло до великих промена у структури и броју 
газдинстава ни током либерализације тржишта. Ситни поседи и мали виногради 
су присутни у Србији, а то је посебна карактеристика овог региона. Малим 
винарствима су потребни посебан третман и подстицаји, као и сарадња с другим 
произвођачима у интересу опстанка. Ове винарије могу да обезбеде разноликост 
вина, а ако се регион повеже с туризмом, онда се може понудити обимнији 
програм и већа могућност избора (на пример, избор између различите врсте 
туризма: сеоски, верски, здравствени туризам). 

Приликом израде стратегије неопходно је обратити пажњу на 
специфичности винарија у различитим крајевима Србије. Стратегија не може да 
се базира само на великим произвођачима (олакшавати њихов рад), пошто су 
мале винарије такође саставни део винарства у Србији и оне су у могућности да 
изграде имиџ региона, што ће бити корисно и великим извозницима вина на 
светском тржишту. 

2. Стратегија пољопривреде и руралног развоја 

У циљу одређивања што јаснијег правца развоја, обнове и потребних поступака 
за дефинисање циљева у сектору пољопривреде, Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине израдило је стратешки документ под називом 
Стратегија пољопривреде и руралног развоја 2014–2024. године (Стратегија). 
Стратегија је „основни и дугорочни стратешки документ и дефинише циљеве, 
приоритете и оквире политичких и институционалних реформи у области 
пољопривреде и руралног развоја […] овај документ дефинише оквир буџетске 
подршке, који недвосмислено одржава развојно опредељење нове Стратегије. 
Овим документом успоставиће се темељи нове пољопривредне политике […] за 
постепено преузимање модела европске подршке пољопривреди“ [Стратегија, 1]. 
Стратегија одређује дугорочни правац развоја, доноси је Влада. Предвиђају се и 
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усвајају се два национална програма. Програми су: Национални програм за 
пољопривреду и Национални програм руралног развоја. Ова два програма се 
доносе засебно, али, у суштини, пољопривреда може да се посматра као део 
руралног развоја. Дефинисање појма „рурално“ је комплексан задатак, јер овај 
појам може да се дефинише на различите начине. Рурално је нешто што је изван 
градског у просторном смислу. На основу економског гледишта, то је 
првенствено оно подручје које се користи за производњу хране. „[С]оциолошки 
аспект каже да је ’рурално’ средина коју карактерише јака заосталост у односу на 
технолошки и културолошки развој, уочљивији у урбаној средини“ [Милић, 
2011, 12]. 

Уколико се занемаре појмовне неодређености у Стратегији, може се 
уочити недостатак израђености Стратегије, као и недостатак области у 
Стратегији која се бави винарством. Основни проблем је у томе што нема 
посебне стратегије која се бави виноградарством. У суседним земљама ситуација 
је другачија. У Хрватској и у Мађарској постоје посебне стратегије за развој 
винарства. У Хрватској су израђени посебни планови по регионима да би се 
стратегија прилагодила регијама с посебним захтевима. Пошто у Србији постоји 
сличан случај, постоје два региона – производња у низији и производња у 
планинама, односно производња вина с географским пореклом и производња 
вина у малим винаријама, која такође показују квалитет и традицију. Не може се 
занемарити ниједна грана винарства и треба им прилагодити стратегију да би се 
остварили најбољи резултати. 

2.1. Стратегија развоја винарства 

Анализирањем Стратегије може да се закључи да је Стратегија преобимна, 
одређени циљеви су превише општи, те их је тешко реализовати. Није 
дефинисана посебна стратегија за разне делатности и за начине њиховог 
извођења. У зависности од делатности, циљеви могу да буду врло специфични, 
да одударају од осталих циљева, да захтевају посебан третман због свог значаја, 
разноликости, развијености, или због тога што је потребно више средстава за 
њихову реализацију. Овакво подручје је и винарство, а оно се у Стратегији 
појављује само повремено и није дефинисана стратегија његовог развоја и врсте 
подршке. Због великог броја грана није изводљиво да све гране пољопривреде и 
руралног развоја буду дефинисане у једном документу и свеобухватно. 
Неопходно је дефинисати стратегију посебно по подручјима, као и праћење њене 
реализације. То важи и за винарство, где треба да се узму у обзир његове 
специфичности у односу на остале делатности, као што треба узети у обзир и 
различитости које постоје међу регијама, и свему томе придати одговарајући 
значај.   

У Стратегији су јасно дефинисани услови које је неопходно обезбедити да 
би се она могла остварити. 
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„Да би своју улогу адекватно испунила, обавеза државе је да стабилном, 
дугорочном и ефикасном политиком реагује на актуелне изазове“ [Стратегија, 1]. 
Према одговорима испитаника може се закључити да постоји проблем 
остваривања почетних тачака Стратегије. Највећи изазов с којим се они морају 
суочити јесте то да привреда Србије није стабилна, куповна моћ грађана опада из 
године у годину, као и да подршка владе није сигурна, пошто се сваке године 
појављују нови захтеви, на које винари не могу одмах да одговоре. Углавном се 
мисли на административну преоптерећеност и на нове захтеве у вези с подршком 
по хектару. 

Према Пољопривредном попису, делимично је извршен преглед основних 
изазова с којима се сусрећу домаћи произвођачи вина, као и чињеница да постоје 
веома мали и велики произвођачи (контраст је веома велик), али Стратегија је 
углавном састављена на такав начин да нуди подршку само великим 
произвођачима вина или онима који се баве светски познатим сортама, без 
обзира на величину произвођача. Занемарени су мали произвођачи, углавном они 
који се већ деценијама баве производњом аутохтоних вина – интервјуисани 
произвођачи виде ситуацију на већ описани начин. Малим произвођачима 
неопходно је обезбедити упрошћавање административних процедура, 
објављивање државних захтева на време, смањење трошкова у вези с 
прибављањем лабораторијских дозвола за продају и за извоз вина, као и 
изградњу одговарајућег система категоризације уместо постојећег, пошто према 
овом систему нису у могућности да задовоље услове потребне за добијање нпр. 
ознаке географског порекла. Трошкови који се јављају су превисоки за мале 
винарије, које производе до 50 хиљада литара по години, оне нису у стању да 
задовоље све прописане захтеве, под оваквим условима тешко могу да се 
развијају и напредују, односно да функционишу профитабилно. 

Осим што Стратегија није сасвим јасно израђена, постоји неколико 
основних проблема који су јасно разјашњени у самој стратегији. „Домаћа 
производња лозног садног материјала је у опадању, а главни проблеми су 
недовољна производња сертификованог садног материјала, квалитет садног 
материјала и неадекватна контрола производње.“ На основу обављених интервјуа 
може се закључити да је произвођачима један од основних проблема то што они 
који се баве аутохтоним сортама не могу да узгајају одређене сорте, пошто не 
постоје лабораторије које би се бавиле сортама традиционалним у Војводини и 
већ столећима постојећим у Србији; произвођачи могу да набаве винову лозу на 
местима одређеним прописом и та винова лоза мора да задовољи одговарајуће 
критеријуме по прописима, али проблем је у томе што се на тим местима могу 
набавити само неке врсте винове лозе, често не оне које су произвођачима 
потребне. Поставља се питања зашто држава није решила овај проблем, чиме би 
многе потешкоће нестале. 

„Захваљујући хармонизацији законске регулативе са ЕУ захтевима, 
рејонизацији виноградарских географских производних подручја, 
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трансформацији система географског порекла и повољним мерама подршке 
сектору виноградарства, током последњих неколико година подижу се модерни 
засади винове лозе са претежно винским сортама намењеним производњи 
висококвалитетних вина. Носиоци ових инвестиција су углавном мале породичне 
винарије. Такође перманентно расте и број произвођача и вина са географском 
пореклом. Расте и интересовање за подизање засада са квалитетним аутохтоним 
и регионалним сортама и домаћим створеним сортама, што све доприноси 
унапређењу виноградарства Републике Србије“ [Стратегија]. Уколико постоји 
традиција гајења одређених сорти у Војводини већ столећима, поставља се 
питање зашто не постоје програми субвенционисања сађења плантажа 
аутохтоних сорти. Субвенције постоје само за мали број сорти, најчешће изван 
територије Војводине. Према мишљењу испитаника, ово је један од највећих 
проблема с којим се морају суочити мали традиционални произвођачи. 

Ради развоја винарства, усклађивања закона Србије с прописима ЕУ, као и 
учвршћивања позиција и конкурентности вина из Србије у глобалној економској 
сфери, неопходно је саставити добро дефинисану Стратегију развоја винарства, 
те донети добро осмишљен програм подршке, који је прилагођен 
специфичностима ове регије и усаглашен с програмима других регија. 

Систем заштите географског порекла регулисан је Законом о вину 
[„Службени гласник РС“, 2009] и подзаконским актима донетим за његово 
спровођење, а који су усклађени с новим захтевима ЕУ. Тренутно се у систему 
географског порекла налази 74 произвођача са 214 врста вина [Стратегија]. Извоз 
вина на тржиште ЕУ регулисан је квотама и одређен је на нивоу 63.000 
хектолитара годишње. Ово је много изнад могућности Србије и постоји простор 
за повећавање производње и извоза овог производа. Поред наведеног, споразум с 
Руском Федерацијом омогућава слободан приступ руском тржишту за 
пољопривредне и прехрамбене производе, а ту се убраја и вино. 

У Стратегији је истакнуто да је постигнут значајан прогрес у органској 
производњи, производњи вина, производњи производа с географским пореклом и 
сеоском туризму. У Стратегији је речено и да до ових промена није дошло због 
буџетских подстицаја, пошто су подршке биле изузетно нестабилне, променљиве 
и несигурне, али се не помиње који су разлози довели до постигнутог напретка. 
За значајне промене и успешно напредовање, како и у другим областима, тако и у 
винарству, потребна је стабилна финансијска подршка, с добро дефинисаним 
циљевима и условима. Ти услови треба да буду оствариви и реални, а 
произвођачи морају да буду обавештени о њима на време како би могли и да их 
испуне. 

Заједничка аграрна политика има два стуба. Стуб I обухвата директна 
плаћања и тржишне интервенције, а Стуб II дефинише политику руралног 
развоја. „Без два стуба ЗАП-а, тржишне и политике руралног развоја, многа 
подручја ЕУ би се суочавала с економским, социјалним и проблемима везаним за 
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животну средину. Европски модел пољопривреде осликава мултифункционалну 
улогу фарме у одржавању богатства и биодиверзитета животне средине, 
производњи прехрамбених производа и очувању културног и природног наслеђа“ 
[Андрић, Томић, Влаховић, 2011, 12]. Заштита животне средине, очување 
биодиверзитета, заштита вода итд. добијају велику улогу у дефинисаној 
Стратегији у Србији. У Стратегији је записано и да ће мере агроеколошке 
подршке укључивати компензациона плаћања за пропуштену добит због бриге о 
животној средини, посебно за пољопривредна газдинства и подручја која имају 
капацитет да понуде ове производе и услуге. Плаћање и услови за добијање ових 
средстава морају да буду тачни и јасно дефинисани како би стварно подстицали 
на позитивну праксу и били приступачни. У посматраној регији, испитиване 
винарије у северној Војводини се труде да делују друштвено одговорно, да 
производе на интегралан начин, приближавају се захтевима ЕУ, али подршку за 
то не добијају (закључивање на основу добијених интервјуа). 

2.2. Преузимања обавезе ЕУ из пољопривредног и 

руралног развоја, с посебним освртом на виноградарство 

и винарство 

Ради испуњавања хоризонталних питања, као што је већ написано, Влада је 
усвојила Стратегију за пољопривреду и рурални развој за период 2014–2024. У 
овој стратегији дефинише се оквир за процес институционалних и политичких 
реформи, субвенције које се додељују пољопривредницима, постизање руралног 
развоја и процес интеграција у ЕУ и СТО. Донета стратегија предвиђа постепено 
усклађивање са ЗАП. Прикључивање ЕУ је омогућено у случају ако су 
подстицаји за пољопривреду и рурални развој усклађени са ЗАП ЕУ. У грани 
виноградарства постигнута усаглашавања су на највишем степену [Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине, 2015]. 

Прописе о пољопривредним производима треба ускладити с правним 
тековинама ЕУ у области организације заједничког тржишта. На овом подручју 
бележи се напредак, у највећој мери у случају винограда – упис винограда у 
регистар се одвија несметано. Поред уписа у регистар, било би пожељно 
изграђивање комуникационе мреже између одговорних органа и произвођача 
вина ради отклањања потешкоћа у комуникацији и обезбеђивања потребних 
информација за произвођаче, пошто они нису у довољној мери информисани о 
субвенцијама, очекивањима и о осталим питањима у вези са самом делатношћу. 

 

Веома је важно рурално унапређење, развој руралних подручја, као и мере 
које би учиниле руралну средину атрактивнијом за младе. Рурални развој, 
винарство, рурални туризам, повезивање руралног туризма с винарством, салаши 
и разноврсне додатне активности могу да учине руралне подручја атрактивним за 
младе с различитом стручном спремом. Руралним развојем се бави IPA програм 
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руралног развоја (IPARD). Винарство би могло да добије значајну подршку 
посредством овог пројекта. Припрема IPARD програма је значајно унапређена, 
али капацитети и припремљеност потребних оперативних структура нису 
напредовали одговарајућим темпом потребним за акредитацију програма IPARD. 
Постоји више чињеница које су довеле до успоравања темпа акредитације IPARD 
програма, и ово представља значајну препреку његовог раног спровођења. 

Органска производња, односно област органске пољопривреде, добија све 
већи значај у свету, нарочито у ЕУ, али и у Србији. Органска производња је 
присутна у малој мери у Србији, али постоји потенцијал за даљи развој и 
повећање површина на којима би се она спроводила. Веома је значајна и 
интегрална производња. У случају испитиваних винарија, оне се труде да 
производе на интегралан начин. Овај начин производње је користан за све 
заинтересоване стране – тврде испитаници. 

Ако се у целости посматра усаглашеност пољопривреде и руралног развоја 
с правним тековинама ЕУ, може се закључити да је усаглашавање још увек у 
раној фази. Потребне су велике промене до потпуног усаглашавања, а оне 
захтевају велика улагања. Улагање у развој винарства је вишеструко исплативо и 
потребно. Постоје одговарајући услови који нису искоришћени. Традиција у овој 
делатности је једна од предности региона, као и могућност продаје производа с 
повећаном вредношћу у земљи, туристима и у иностранству, у виду извоза. 

Веома је важно усаглашавање прописа и омогућавање прераде 
произведеног воћа ради осигуравања веће вредности. Произвођачи у Србији нису 
довољно опремљени за складиштење (хладњаче) и за дораду пољопривредних 
производа, али су прерађевине квалитетне, те се и у њима крију добре 
могућности за будућност. На овај начин постоји могућност пласирања производа 
на инострано тржиште, али су потребна улагања (државни подстицаји) и 
формирање задруга, као и међусобна сарадња произвођача. Ово се посебно 
односи на производњу вина и његово промовисање како у иностранству тако и у 
Србији, ради повећања потрошње домаћег вина и смањења увоза, а поред тога, 
неопходно је повећање површина под виноградима и раст производње вина за 
извоз. Нагласак треба ставити на производњу и на извоз традиционалних и 
квалитетних вина на одређена тржишта, као и на изграђивање посебног имиџа. 
Република Србија располаже оптималним условима за производњу грожђа и 
могућа је производња квалитетних вина која задовољавају потребе светског 
тржишта – ово су ставови интервјуисаних винара из северног дела државе. 
Србија по површини није толико велика да буде конкурентна и по квантитету, 
конкурентност може да постигне само  на основу квалитета. 
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3. Глобална економска сфера и винарство у Војводини 

3.1. Производња и потражња вина 

Ако се упореди површина под виноградима, долази се до закључка да је 
виноградарство присутно на малој површини, укупно на 22.150 хектара. 
Упоређујући са суседном Мађарском, где су услови за производњу вина и 
површина државе слични као у Србији, може да се закључи да су у Мађарској 
много веће површине под виноградима. Они производе грожђе на више од 71.500 
хектара и планирано је да субвенционишу повећање површина под виновом 
лозом [Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, „A bor stratégiai terület“, 2013]. Хрватска, 
где се услови делимично разликују (у једном делу државе је присутна 
континентална, а у другом делу медитеранска клима, а по површини је мања од 
Републике Србије), ипак располаже већим површинама под виноградима (27.000 
хектара). У Војводини се под виновом лозом налази само нешто више од 5.000 
хектара. Ове површине би се могле увећати пошто представљају само мали део 
обрадивих површина, поготово ако се узму у обзир тенденције раста потражње за 
вином у свету. 

Према анализи Моргана и Стенлија (Morgan & Stanleу), ниво производње 
вина је испод нивоа потражње. Из овог разлога очекује се и раст цена вина. 
Потрошњу вина обележава раст из године у годину и до 2013. године је достигао 
три милијарде гајби, док је производња на нивоу 2,8 милијарди гајби. На 
светском тржишту, од 2004. године, смањује се производња вина. Пре само једне 
деценије понуда је превазилазила тражњу. Разлог пораста је првенствено раст 
тражње на Далеком истоку, нарочито у Кини, где из године у годину расте слој 
оних потрошача који траже квалитетне прерађене производе у европском стилу у 
области прехрамбених производа и пића [Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, „A 
globális bortermelés nem tart lépést a fogyasztással“, 2013]. 

Различити народи конзумирају вино у разним количинама, а те количине 
су у сталном порасту. На пример, чак и на тржиштима где је тражња на 
релативно ниском нивоу (до 10 литара годишње по особи) такође долази до 
пораста потрошње. Много је већа потрошња вина у великим, развијеним 
земљама, где се традиционално производи вино. Тто потврђују подаци из 
Француске и Италије. Потрошња вина у овим земљама износи скоро 50 литра по 
особи годишње. Ако се посматра количина потрошње вина, Србија је на изузетно 
ниском нивоу. Према изворима Статистичког завода Србије, годишња количина 
конзумираног вина је испод четири литра [Гулан, 2013], али се уочава стални 
пораст. Потрошња и прихваћеност вина постепено расту, као и култура 
потрошње вина – како су приметили испитивани винари. 

Ови подаци потврђују неопходност и присутност винарија и раста 
производње вина како у Србији, тако и у Војводини, где је присутна традиција 
производње вина. Вино произведено у Војводини је изузетног квалитета и може 
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да конкурише по квалитету винима на светском тржишту, како то виде и винари 
који извозе или планирају извоз вина. Многи су већ и добили велики број награда 
и признања у иностранству. У Војводини је потребно повећавати површине под 
виноградима и производњу аутохтоних сорти које могу да нађу своје место на 
светском тржишту, мада Србија не може да постане велики извозник вина по 
квантитету. Највећи светски извозници вина су Француска, Италија и Шпанија. 
Последњих година значајно је порасла производња вина у САД, Аустралији, 
Аргентини и Чилеу.  

Уколико се раст тражње вина настави, постоји могућност да ЕУ уместо 
контролисања винарства, уведе подстицајне мере. Србији би ова помоћ била 
изузетно значајна. Тада би могла да реконструише свој претходно изграђен 
систем и повећа површине под виновом лозом. Србија тренутно извози вино у 
малим количинама, на четрдесетом је месту на листи извозника вина. Поред тога, 
мада према статистици становници Србије конзумирају вино у малим 
количинама, висина увоза вина ипак превазилази ниво извоза.  

3.2. Изазови војвођанског винарства на глобалном 

тржишту 

На потрошњу вина утиче велики број фактора. Садејство ових фактора утиче на 
ниво потрошње вина, а тај ниво је у Војводини веома низак. Челићева издваја 
следеће факторе који су у највећој мери утицали на обим, ниво и квалитет 
потрошње вина и битно их профилисали: агресивна кампања пивара и индустрије 
газираних сокова; слаба куповна моћ становништва; недовољна производња 
винских сорти винове лозе услед крчења винограда; слаба понуда домаћих вина у 
малопродајним објектима; низак ниво свести о квалитету вина; недовољна 
промоција вина. 

Медији су пуни агресивних кампања различитих произвођача, које 
стимулишу производњу одређених производа. Они буде свест о потреби и 
подстичу на потрошњу одређених производа. Потрошачи не живе изоловано, без 
утицаја разноврсних медија – они доносе своје одлуке под њиховим утицајем, 
свесно или несвесно. У филмовима се често појављује пиво као елеменат забаве, 
дружења, као освежавајуће пиће при великим врућинама. На овај начин светски и 
домаћи медији шаљу поруку потрошачима да конзумација пива одређује место 
потрошача у друштву. Конзумирање пива је „прихваћено“ и „очекивано“ 
понашање. Вино се јавља много ређе у филмовима, као и у другим приликама. 
Поред оглашавања других пића, првенствено пива, као убаченог елемента у 
филмове, посебни огласи о пиву се много чешће појављују у промотивним 
спотовима него што је то случај с вином. На овај начин много је већа 
прихваћеност и конзумација пива. Овом кампањом се одвлаче део потенцијалних 
потрошача вина. Уколико би таквих промотивних спотова било више, не би сви 
постали потрошачи вина, али је неспорно да промотивни спотови за пиво утичу 
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на један део тржишта, а тај се утицај појачава постојањем све ширег спектра 
избора пива (нпр. пиво с укусом воћа). У случају оглашавања, пиво је у 
предности, због присутности великих и моћних компанија на тржишту. Поред 
тога, у Србији, а посебно у Војводини, не може се заобићи традиција 
конзумирања ракије, као пратећи фактор. 

Слаба куповна моћ потрошача на исти начин утиче на ниску конзумацију 
вина. Куповна моћ потрошача у Војводини је релативно ниска, а цена 
квалитетног вина, упоређујући с куповном моћи становништва, јесте висока. 
Потрошачи су склони да купују јефтиније производе, или често иду на што већу 
количину науштрб квалитета купљених производа. 

Недовољна производња винских сорти винове лозе услед крчења 
винограда на исти начин представља фактор ометања. Сама производња је у 
огромним проблемима, првенствено због лоше економске политике, што је 
резултовало крчењем винограда. У дугогодишњој борби опстао је само мали број 
произвођача, и скоро је у потпуности уништено виноградарство и винарство на 
подручјима Војводине. Подизање винограда много кошта и потребно је дуже 
време да би виноград постао плодоносан. Због тога су потребни дугорочна и 
стабилна стратегија и одговарајући закони и подстицаји како би виноградарство 
у Војводини поново задобило свој стари значај. 

Проблем је присутан и у снабдевености потрошача вином у малопродајним 
објектима. Малопродајни објекти су слабо снабдевени вином и најчешће су то 
вина ниског квалитета, по ниским ценама. Снабдевеност великих супермаркета је 
такође незадовољавајућа. У овим продавницама су присутне првенствено 
разноврсне сорте вина из иностранства, често незадовољавајућег квалитета и по 
нижим ценама. Од домаћих вина може да се набави на овим местима вино 
великих винарија из Србије. Квалитетна вина домаћих винарија ретко се могу 
наћи у продавницама и супермаркетима. Имиџ ових вина у супермаркетима није 
позитиван, те и сами винари сматрају да супермаркети нису места за адекватно 
пласирање њихових производа. Домаћа висококвалитетна вина у великим 
малопродајним објектима присутна су у малом асортиману. Потрошачи из 
Војводине су лоше снабдевени локалним винима. У већим градовима су отворене 
винотеке, али њихов број је изузетно мали и често се везују за одређене винарије. 
Потрошачи вина на овим местима могу да набаве разне врсте вина и да добијају 
савете и информације о вину. Међутим, купци често локално вино могу да набаве 
непосредно од произвођача, из подрума или на разним манифестацијама. У 
случају угоститељских објеката ситуација је слична као у случају малопродајних 
објеката – понуда је незадовољавајућа. 

Низак ниво свести о квалитету вина је такође један узрочник мање 
количине конзумирања вина, те потрошачи често купују неквалитетно вино. Не 
постоји свеобухватније знање о вину, не постоји култура потрошње вина. За 
разлику од конзумирања других врста алкохолних пића, за конзумирање вина 
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потребна су одређена предзнања. Многи нису спремни да уложе напор да науче 
основне ствари о вину. Ипак, како и интервјуисани произвођачи истичу, може да 
се уочи тенденција раста знања о вину и о култури вина међу потрошачима. 
Поред наведених негативних фактора, и Челићева је дошла до закључка да се 
уочава експанзија интересовања, а самим тим и потрошње вина. 

Промоција пива је много присутнија од промоције вина у сваком облику. 
Све то се дешава у условима где је слобода оглашавања вина и пива по закону 
иста. Закон не спутава оглашавање вина. На светском и на локалном тржишту су 
присутне агресивне и велике промоције. Мали произвођачи вина не могу 
организовату такву велику промоцију. Они су присутни само на интернету 
уколико имају веб странице, у неким новинама, на разним манифестацијама и сл. 
Ради изграђивања свести о винској култури и о култури потрошње вина потребан 
је већи публицитет како би потрошачи постали свесни традиције и постојања 
винарства у Србији и у Војводини, како не би вино повезивали само с 
иностранством. Промоција је недовољна, а на основу истраживања мр М. Челић, 
резултати показују да се конзумирање вина не сматра модерним. Промоција вина 
у Војводини треба да се спроводи на регионалном и на државном нивоу, пошто 
за значајну општу промоцију вина мали, породични произвођачи нису способни 
(немају одговарајуће финансијске потенцијале), али они су од пресудног значаја 
за винарство и у будућности могу да буду један опредељујући важан елемент 
економије Војводине. Један од могућих начина промовисања јесте повезивање 
више винарстава једног региона, као и повезивање винарства с туризмом. На тај 
начин је могуће остваривање веће вредности. Ово може да се постигне помоћу 
винских путева. 

3.3. Путеви вина 

Тренутно је присутна тенденција да производи који задовољавају једноставне 
потребе потрошача немају дугорочну будућност на тржишту пошто се захтеви 
потрошача мењају толико динамично, да не могу пратити те брзе промене. У 
таквој комплексној сфери неопходно је комбиновати рад различитих грана да би 
се дошло до задовољења потреба потрошача у највишем степену. Потенцијали се 
могу наћи у комбинацији виноградарства и туризма у виду сеоског туризма. 
Туризам је једна од најдинамичнијих грана привреде. Различити облици туризма 
морају одговарати захтевима потрошача, а њихови се захтеви динамично мењају. 
Ова ситуација постоји и у сеоском туризму. Једно од подручја сеоског туризма 
које динамично добија на значају последњих година јесте вински туризам. 
Туризам је веома значајна област и може да буде веома користан за економију 
једне земље. Захваљујући мултипликованом ефекту, на основу прилива 
иностраних девиза у привредни систем земље долази до значајног побољшања 
платнобилансне ситуације у релативно дугом временском периоду, с одложеним 
позитивним ефектима. Србија располаже изузетним географским и културним 
потенцијалима за развијање туризма. Природне лепоте земље, као и 
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културолошке специфичности Србије, носе у себи велике потенцијале за развој 
свих облика туризма. Један од трендова који је у порасту у европским земљама 
јесте сеоски туризам.  

У оквиру сеоског туризма, путеви вина су претходних година добили на 
значају, не само у Војводини него и у целом свету. Путеви вина су повезани, 
односно они су елементи сеоског туризма и подстичу његов развој. Они 
омогућују винарима изузетно повољан начин дистрибуције вина – понуду вина у 
подрумима – а поред тога значајно доприносе популаризацији вина у Србији.  

„Вински пут представља посебан облик продаје вина, угоститељских, 
туристичких и пољопривредних производа једног винарског краја. Њега чине 
природне лепоте, специфичности околине кроз коју пут води, културно-
историјске знаменитости, традиција и посебности виноградарског подручја“ 
[Пивац, 2008, 61]. Како би вински путеви остали атрактивни за туризам, морају 
да обухвате много више од обиласка једног подрума и дегустације вина у њему. 
На једном винском путу се налази већи број винарија које нуде различите 
програме туристима. Вински туризам је додатни аргумент који потврђује 
важност и значај већег броја традиционалног и породичног винарства. Стара 
традиција вина, култура, сеоска насеља, потврђују важност постојања и развоја 
овог вида туризма у Србији, а посебно у Војводини. 

У Србији је формиран „Пут вина Србије“. Циљеви овог пројекта су 
првенствено формирање јединствене базе података о винском туризму у Србији, 
популаризација и промоција винског туризма, винских регија, учесника у 
пројекту итд. Формирање винског пута превазилази могућности једне винарије, 
појединца, једне организације – остваривање тога почива на активностима 
државе. У оквиру пројекта је формирано осам путева вина (пут вина Опленац, 
Жупа, Неготин, Смедерево, Палић, Фрушка гора, Књажевац, Вршац). 
Формирање винског пута обухвата велики број активности које су тесно повезане 
с винским туризмом. Ту се убрајају и разне друге активности, које допуњавају 
садржаје сеоског, односно винског туризма. Ради привлачења што већег броја 
туриста и задовољавања њихових потреба, неопходно је обезбеђивање што веће 
понуде, која ће омогућавати разноликост и могућност избора атрактивних 
програма шире тржишне нише. У винарству и туризму потребан је велики број 
стручног кадра ради постизања успеха – образовање кадра је од пресудног 
значаја. Један вински пут захтева непрестано улагање у његов развој. 

У Војводини је веома значајан Пут вина Палић, односно винарије 
Суботичко-хоргошке пешчаре. У време формирања винског пута, изградња је 
почела веома амбициозно, али је током времена интересовање за уобличавање 
овог винског пута опало. За постизање успеха потребан је даљи рад на овом 
пројекту, обезбеђивање што већег броја програма, манифестација, промоција и 
искоришћавање свих постојећих могућности. Ово подручје има потенцијале, што 
потврђује и магазин The New York Times, који је Суботицу и вински регион 
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Суботица–Хоргош ставио на ранг-листу места која је неопходно посетити у 2014. 
години. 

У Војводини винарство има стратешки потенцијал, који треба да се 
искористи. Традиција не сме да се изгуби. Потребни су одговарајућа понуда, 
промоција, обезбеђивање потребног образованог кадра – попут сомелијера, 
радника који располажу знањем страних језика, повећавања броја туристичких 
водича због њиховог малог броја нпр. у Суботици. Остваривањем свих 
потребних активности војвођанско винарство може да постане значајан извор 
прихода, да постане један адут регије у глобалној економској сфери, који 
омогућава његов стратешки потенцијал. 

Закључак 

У Војводини постоји дуга традиција производње грожђа и вина. И поред 
одговарајућих климатских услова за производњу грожђа за вино, последњих 
деценија у Војводини је дошло до крчења винограда, нарочито после 90-их 
година ХХ века, и уништен је скоро целокупни просторни капацитет. Узрок се 
налази првенствено у друштвеним и политичким дешавањима у Србији. У 
Војводини се под виноградима налази укупно 5.032 ха. Присутна је тенденција 
оживљавања ове традиционалне делатности. 

У Србији је донета Стратегија пољопривреде и руралног развоја 2014–
2024. године. Овај документ даје оквир за развој пољопривреде у целости и 
састоји се од заједничке стратегије за сва подручја пољопривреде. Тако овај 
документ представља и стратегију виноградарства и винарства. Ова делатност 
није добила посебан део, а није ни формирана посебна стратегија винарства. Ни 
остала подручја нису добила посебне стратегије иако постоје велике разлике 
између различитих подручја. Због великог значаја ове делатности која је била 
занемарена последњих деценија, неопходне су јасна стратегија и подршка овом 
сектору да би се постигли раст, развој и конкурентност. Потребни су подстицаји 
за раст површина под виновом лозом ради повећања количине произведеног 
квалитетног вина, улагање у развој ради савремене производње и увођење 
потребних стандарда ради јачања конкурентске позиције винарства Србије. Све 
ово чини припреме за отварање тржишта, што је неопходан услов за 
придруживање ЕУ. Винарство би требало да буде делатност која је конкурентна 
и профитабилна на турбулентном европском и светском тржишту. Политика, 
прописи и стандарди су потребни ради омогућавања извоза и они морају да буду 
усклађени с прописима ЕУ. Усклађивање прописа у оквиру пољопривреде је на 
највишем нивоу у случају винарства. Поступци, прописи и стандарди морају да 
буду формулисани тако да узму у обзир специфичности винарства Србије. 
Неопходно је одржавање рада малих винарија које располажу дугогодишњом 
традицијом у производњи вина. Помоћу већег броја малих винарија остварује се 
разноликост ове привредне гране. Конкурси за подстицај морају да буду на време 
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објављени, доступни винарима и јасно дефинисани. Трошкови добијања маркице 
географског порекла и остали трошкови морају да буду формулисани тако да то 
буде доступно и малим винаријама, које производе мању количину вина у односу 
на јаке винарије. Треба обратити пажњу на чињеницу да су наведени фиксни 
трошкови за мале винарије веће оптерећење него за велике произвођаче. Оне 
нису у стању да задовоље све услове, као што је, на пример, шестомесечно 
тестирање произведених вина да би се добила дозвола за продају. Чак се и у 
Мађарској захтеви од произвођача разликују од захтева у Србији. Она је чланица 
ЕУ, па ипак, реализација захтева и трошкова је реалнија. Поред наведеног, 
потребно је и појачати промоцију винарства, културе потрошње вина и винских 
путева. Ово се мора одвијати на државном нивоу, јер се само тако може 
обезбедити повећавање прихваћености винарства у Србији међу становницима, а 
циљ је популаризација овог производа и повећање заинтересованости и 
потражње на домаћем тржишту.  Као резултат може се постићи одржавање ове 
гране привреде и смањивање дефицита у платном билансу који се односи на увоз 
вина. 

Стратегија развоја треба да се заснива на аутохтоним сортама вина и на 
квалитету да би војвођанско винарство била конкурентно у глобалној економској 
сфери. У свету постоји тражња за квалитетним винима. Војводина, као и Србија, 
нису у могућности да буду један од највећих произвођача вина на свету због 
географских карактеристика, али постоји могућност да постану произвођачи и 
извозници квалитетних и аутохтоних вина, карактеристичних за овај регион. 
Постоји велики број врста вина која су стекла популарност и она се везују за 
одређени регион, за неку одређену државу. Овај регион може да постане признат 
на светском тржишту уколико понуди неке специфичне врсте и на основу такве 
специјалне врсте вина може изградити имиџ винарства Србије. Да би ова 
стратегија била изводљива, неопходно је изградити платформу за комуникацију с 
винаријама, како би се на најефикаснији начин прикупљале потребне 
информације, елиминисале баријере и за најкраће време избегли проблеми који 
спречавају рад произвођача вина. Неопходно је изградити платформу за 
комуникацију међу винарима да би се мотивисали за сарадњу, која је неопходна 
у глобалном свету. Организовање посета подрумима и дегустација вина, 
повезано с организованим посетама знаменитостима регије, има велики 
потенцијал. Путеви вина су веома атрактивне манифестације, нису изостали ни 
успеси, али се с временом смањило интересовање за одржавањем манифестација 
и других активности потребних да би путеви вина живели дуже време. 
Неопходно је константно улагање у развој винских путева. Проблем је што сајт 
„Путеви вина Србије“ не нуди довољно информација о путевима вина, о местима 
где се налазе винарије које су чланови манифестација, не напредује се с 
пројектом, не постоје организовани програми туристичких или било којих 
агенција за посету винаријама, доступност информација страним туристима није 
на задовољавајућем нивоу, не постоји централизовани облик маркетиншких 
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активности, што је све неопходно за изградњу и реализацију добре маркетинг 
стратегије манифестације Путеви вина и целог винског сектора. 

Референце 

 
Андрић, Н., Томић, Д., Влаховић, Б., „Неки аспекти финансирања руралног 
развоја Европске уније“, Аграрна и рурална политика у Србији. Нужност 

убрзања реформи, ДАЕС – Друштво аграрних економиста Србије и Економски 
факултет, Београд– Суботица, 2011, 11–24. 

Богданов, Љ. Н., Пољопривреда у међународним интеграцијама и положај 

Србије, ДАЕЈ – Друштво аграрних економиста Југославије, Београд, 2004. 

Група аутора, „52 Place to Go in 2014“, The New York Times, 10. јануар 2014; 
преузето 14. марта 2015. са сајта: 
www.nytimes.com/interactive/2014/01/10/travel/2014-places-to-go.html?_r=0 

Гулан, Б., „Виноградарство и производња вина“, Макроекономија, децембар 
2013; преузето: 13. фебруара 2015. са сајта: 
www.makroekonomija.org/poljoprivreda/vinogradarstvo-i-proizvodnja-vina/ 

Закон о вину, Службени гласник РС, 2009; 
www.mpzzs.gov.rs/download/Zakoni/vino1.pdf; преузето 9. марта 2015. 

Иванишевић, Д., Јакшић, Д., „Виноградарство Србије кроз статистику и 
рејонизацију“, Примена података Пописа пољопривреде 2012. у анализи стања 

пољопривреде и у планирању аграрне политике у Републици Србији, Републички 
завод за статистику, Београд, 2014, 113–154. 

Иванишевић, Д., Јакшић, Д. и Кораћ, Н., Виноградарски атлас, Републички завод 
за статистику, Београд, 2015. 

Кецеровић, З., Магазин, Н., Курјаков, А., Дорић, М. и Гошић, Ј., Воћарство, 
Републички завод за статистику, Београд, 2014. 

Милић, Б., Рурални развој – практикум за локалне актере, Стална конференција 
градова и општина, Београд, 2011. 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Извештај о напретку 

Cрбије за 2014. годину, 23. март 2015; преузето 24. марта 2015. године са сајта: 
www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/i
zvestaj_o_napretku_14.pdf 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, A bor stratégiai terület, 21. октобар 2013; 
преузето 26. марта 2015. са сајта: www.nak.hu/hu/mezogazdasag/972-a-globalis-
bortermeles-nem-tart-lepest-a-fogyasztassal 



308 Т и в а д а р  Е р д е љ и ,  Б е р н а д е т а  Л а ј к о   
            

 

 

 

Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 51, број 34/2015, стр. 289-308 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, A globális bortermelés nem tart lépést a 

fogyasztással, 6. новембар 2013; преузето 26. марта 2015. са сајта: 
www.nak.hu/hu/mezogazdasag/972-a-globalis-bortermeles-nem-tart-lepest-a-
fogyasztassal 

 Пивац, Т., „Виноградарство и винарство у туристичкој понуди Војводине“, 
необјављена докторска дисертација, ПМФ, Нови Сад, 2008. 

 Пут вина Србије, „У Србији је виновом лозом засејано око 25 хиљада хектара, а 
око 50 винарија производи 120 врста вина са географским пореклом“, 23. октобар 
2012; преузето 13. фебруара 2015. са сајта: www.putvinasrbije.rs/u-srbiji-je-
vinovom-lozom-zasejano-oko-25-hiljada-hektara-a-oko-50-vinarija-proizvodi-120-
vrsta-vina-sa-geografskim-poreklom/ 

 Република Хрватска, Министарство пољопривреде, Национални програм помоћи 

сектору вина 2014–2018, 2013; преузето 9. марта 2015. године са сајта: 
www.mps.hr/UserDocsImages/Nacionalni%20program%20pomo%C4%87i%20sektor
u%20vina%202014%20-2018.pdf 

 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014–
2024. године, Службени гласник РС, 2014; преузето 14. фебруара 2015. са сајта: 
http://uap.gov.rs/wp-content/themes/uap/STRATEGIJA%202014-2020%20.pdf 

 Челић, М., „Маркетинг истраживање понашања потрошача вина на тржишту 
Војводине“, необјављен магистарски рад, Економски факултет, Суботица, 2011. 

Summary 

A brief review of history, current situation and the importance of winemaking in 
Vojvodina are provided in this publication; it has a long tradition but has nearly 
disappeared during the last decades. The Strategy of Agriculture and Rural Development 
in 2014-2024, statistical data and results of in-depth interviews with the winemakers of 
North Vojvodina have been analysed in this paper. The research was done in order to 
obtain a realistic picture of winemaking in the region. These data are necessary for 
defining the appropriate strategy for development of this branch of economy and for 
determining whether the wine from Vojvodina is competitive on the market. The strategy 
and support for this sector is necessary in order to achieve growth, development and 
competition.  It is necessary to increase the amount of production of quality wine, to 
invest in development, to modernize the production and introduce the required standards 
to strengthen the competitive position of winemaking in Serbia, in accordance with the 
specific features of winemaking in Serbia.  It is essential to maintain the operation of 
small wineries because they enable the existence of diversity within the region and in 
relation to other regions. Development strategy should be based on autochthonous wine 
sorts and on the quality of wine production in order to make winemaking in Vojvodina 
competitive on the global economic sphere. Only by production of such specific wine 
may this region become recognized on the world market. 
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