На основу члана 30. став 5. Закона о вину („Службени гласник
РС”, бр. 41/09 и 93/12),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ ПАКОВАЊА, ДЕКЛАРИСАЊА И ОБЕЛЕЖАВАЊА
МИРНОГ ВИНА, НЕКИХ СПЕЦИЈАЛНИХ ВИНА И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА
У ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ
Oвај правилник објављен у („Службенoм гласнику РС”, број
50/15) од 9. јуна 2015. године.
Члан 1.
У Правилнику о начину паковања, декларисања и обележавања
мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и
промету („Службени гласник РС”, број 38/12), у члану 3. тач. 1) и 2) реч:
„појачан” замењује се речју: „обогаћен”.
У тачки 9) речи: „од 3 bar” замењују се речима: „од најмање 3
bar”.
У тачки 10) речи: „од 3,5 bar” замењују се речима: „од најмање
3,5 bar”.
У тачки 14) речи: „од 3 bar” замењују се речима: „од најмање 3
bar”.
У тачки 15) речи: „јесте производ који се добија од вина које
садржи најмање 9% vol укупног алкохола,” замењују се речима: „јесте производ
који се добија од вина, нoвoг винa у фeрмeнтaциjи, ширe или ширe у
фeрмeнтaциjи који садржe најмање 9% vol укупног алкохола, који има”.
У тачки 17) речи: „јесте производ који се добија од вина које”
замењују се речимa: „јесте производ који се добија од вина, нoвoг винa у
фeрмeнтaциjи, ширe или ширe у фeрмeнтaциjи, који”.
Члан 2.
У члану 8. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Носиоци права на жиг, односно од њих овлашћени произвођачи
вина, којима је признато право на жиг који садржи назив, део назива или
упућује на назив ознаке за вина са географским пореклом, такав назив могу да
користе приликом декларисања, односно представљања вина без географског
порекла из Републике Србије, под условом да се тај назив наводи здружено са
називом произвођача, односно називом носиоца права на жиг који се наводи
најмање дупло крупнијим словима, односно знаковима.”
Члан 3.
У члану 17. став 1. речи: „уместо назива и адресе пуниоца и
прерађивача” замењују се речима: „уместо назива пуниоца и прерађивача”, а
речи: „а уместо назива и адресе увозника” замењују се речима: „а уместо назива
увозника”.
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У ставу 2. речи: „назив и адреса произвођача (пуниоца и/или
прерађивача) не морају да се замене” замењују се речима: „назив произвођача
(пуниоца и/или прерађивача) не мора да се замени”.
У ставу 5. речи: „назив и адреса пуниоца, прерађивача и увозника
морају да се замене” замењују се речима: „назив пуниоца, прерађивача и
увозника мора да се замени”.
Члан 4.
У члану 21. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„За сулфите, јаја и производе од јаја и млеко и производе од млека
је могуће користити изразе одређене у Прилогу 5.
Обавезни изрази из става 2. овог члана могу да буду пропраћени
одговарајућим пиктограмом из Прилога 6 - Пиктограми за назнаку присуства
сулфита, јаја и производа од јаја и млека и производа од млека, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”
После става 3. додаје се став 4, који гласи:
„Изрази из става 2. овог члана који се могу користити за навођење
јаја и производа од јаја и млека и производа од млека приликом декларисања
састојака који могу да изазову алергијске реакције из Прилога 5, примењују се
на вина произведена од грожђа убраног најраније током 2016. године, односно
на вина произведена после 1. jануара 2017. године.”
Члан 5.
У члану 30. после става 5. додаје се став 6, који гласи:
„Приликом декларисања регионалног вина назив мањег
географског подручја може да се наведе као део назива производа, ако је назив
тог мањег географског подручја део назива производа са признатом
географском ознаком, под условом да се остале речи и изрази који чине део
назива производа наводе најмање дупло крупнијим словима, односно
знаковима.”
Члан 6.
У члану 37. став 2. речи: „до 31. децембра 2015. године” замењују
се речима: „до 31. марта 2017. године”.
Члан 7.
Прилог 1-Сорте винове лозе које могу да се користе за
производњу квалитетног ароматичног пенушавог вина, Прилог 4 - Изрази који
се користе приликом декларисања сласти (део А) и (део Б), Прилог 5 - Листа
састојака који могу да изазову алергијске реакције, Прилог 6 - Пиктограм за
назнаку присуства сумпор-диоксида и Прилог 8 - Сорте винове лозе чија имена
или синомини могу да се наведу приликом декларисања производа без
географског порекла, који су одштампани уз Правилник о начину паковања,
декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других
производа у производњи и промету („Службени гласник РС”, број 38/12) и чине
његов саставни део, замењују се новим Прилогoм 1 - Сорте винове лозе које
могу да се користе за производњу квалитетног ароматичног пенушавог вина,
Прилогом 4 - Изрази који се користе приликом декларисања сласти (део А) и
(део Б), Прилогом 5 - Листа састојака који могу да изазову алергијске реакције,
Прилогом 6 - Пиктограми за назнаку присуства сулфита, јаја и производа од јаја
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и млека и производа од млека и Прилогом 8 - Сорте винове лозе чија имена или
синомини могу да се наведу приликом декларисања производа без географског
порекла, који су одштамапани уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 8.
Одредбе члана 8. став 5. и члана 30. став 6. овог правилника
примењује се до 31. марта 2017. године.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-00087/2015-09
У Београду, 29. маја 2015. године

МИНИСТАР
проф. др Снежана Богосављевић Бошковић

Прилог 1
Сорте винове лозе које могу да се користе за производњу
квалитетног ароматичног пенушавог вина
1) Airén;
2) Albariño;
3) Aleatico N;
4) Alvarinho;
5) Αζύξηηθν (Assyrtiko);
6) Bourboulenc B;
7) Brachetto N;
8) Busuioacă de Bohotin;
9) Clairette B;
10) Colombard B;
11) Csaba gyöngye B;
12) Cserszegi fűszeres B;
13) Devín;
14) Fernão Pires;
15) Freisa N;
16) Gamay N;
17) Gewürztraminer Rs;
18) Girò N;
19) Glera;
20) Γιπθεξύζξα (Glykerythra);
21) Huxelrebe;
22) Irsai Olivér B;
23) Macabeo B;
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24) Macabeu B;
25) Cвe Малвазије (All the Malvoisies);
26) Mauzac blanc and rosé;
27) Monica N;
28) Μνζρνθίιεξν (Moschofilero);
29) Müller-Thurgau B;
30) Сви Мускати (All the Muscatels);
31) Manzoni moscato;
32) Nektár;
33) Pálava B;
34) Parellada B;
35) Perle B;
36) Piquepoul B;
37) Poulsard;
38) Ρνδίηεο (Roditis);
39) Scheurebe;
40) Tămâioasă românească;
41) Torbato;
42) Touriga Nacional;
43) Verdejo;
44) Zefír B.

Прилог 4
Изрази који се користе приликом декларисања сласти (део А)
Производи: пенушаво вино, газирано вино,
квалитетно ароматично пенушаво вино
Изрази који
се користе у
Изрази који се користе у
Републици
земљама Европске уније
Србији
brut nature, naturherb, bruto
natural, pas dosé, dosage zéro,
naturalusis briutas, ists bruts,
брут натур
přírodně tvrdé, popolnoma suho,
dosaggio zero, brut natur

квалитетно пенушаво вино и

extra brut, extra herb, ekstra
briutas, ekstra brut, ekstra bruts,
zvláště tvrdé, extra bruto, izredno
suho, ekstra wytrawne
brut, herb, briutas, bruts, tvrdé,
bruto, zelo suho, bardzo wytrawne
vrlo suho, extra dry, extra trocken,
extra seco, labai sausas, ekstra
kuiv, ekstra sausais, különlegesen
száraz, wytrawne, suho, zvláště
suché, extra suché, extra sec,
ekstra tor
suho, sec, trocken, secco, asciutto,
dry, tor, seco, torr, kuiva, sausas,
kuiv,
sausais,
száraz,
półwytrawne, polsuho, suché
polusuho, demi-sec, halbtrocken,
abboccato, medium dry, halvtor,
semi seco, meio seco, halvtorr,
puolikuiva,
pusiau
sausas,
poolkuiv, pussausais, félszáraz,
półsłodkie, polsladko, polosuché,
polosladké
slatko, doux, mild, dolce, sweet,
sod, dulce, doce, söt, makea,
saldus, magus, édes, helu, słodkie,
sladko, sladké, dulce, saldais

Ако је садржај непреврелог
шећера између 0 и 6 g/l

екстра брут
брут

екстра суво

суво

полусуво

слатко

Услови за навођење израза
Ако је садржај непреврелог
шећера мањи од 3 g/l; овај
израз се може користити само
за производе којима није додат
шећер
након
секундарне
ферментације (врења)

Ако је садржај непреврелог
шећера мањи од 12 g/l
Ако је садржај непреврелог
шећера између 12 и 17 g/l

Ако је садржај непреврелог
шећера између 17 и 32 g/l

Ако је садржај непреврелог
шећера између 32 и 50 g/l

Ако је садржај непреврелог
шећера већи од 50 g/l
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Изрази који се користе приликом декларисања сласти (део Б)
Производи: мирно вино, ликерско вино, полупенушаво вино, слабо газирано
вино, вино од просушеног грожђа, вино од презрелог грожђа, шира, делимично
ферментисана шира, концентрована шира и ново вино у ферментацији
Изрази који
се користе у Изрази који се користе у
Услови за навођење израза
Републици
земљама Европске уније
Србији
Ако
садржај
непреврелог
шећера не прелази:
suho, seco, suché, tor, trocken, - 4 g/l, односно
kuiv, dry, sec, secco, asciuttto, - 9 g/l, под условом да садржај
суво
sausais, sausas, száraz, droog, укупних киселина изражен у g/l
wytrawne, seco, sec, suho, kuiva
винске киселине није за више
од 2 g мањи од садржаја
непреврелог шећера.
Ако
садржај
непреврелог
polusuho, semiseco, polosuché, шећера
прелази
утврђене
halvtor, halbtrocken, poolkuiv, максималне вредности за израз
medium dry, demi-sec, abboccato, „суво”, али не прелази:
pussausais,
pusiau
sausas, - 12 g/l, односно
полусуво
félszáraz,
halfdroog, - 18 g/l, под условом да садржај
półwytrawne,
meio
seco, укупних киселина изражен у g/l
adamado,
demisec,
polsuho, винске киселине није за више
puolikuiva, halvtorrt
од 10 g мањи од садржаја
непреврелог шећера.
poluslatko, semidulce, polosladké,
halvsod, lieblich, poolmagus, Ако је садржај непреврелог
medium,
medium
sweet, шећера већи од утврђених
полуслатко moelleux, amabile, pussaldais, максималних вредности за
pusiau saldus, félédes, halfzoet, израз „полусуво”, али не већи
półsłodkie, meio doce, demidulce, од 45 g/l.
polsladko, puolimakea, halvsött
slatko, dulce, sladké, sod, süss,
magus, sweet, doux, dolce,
Ако је садржај непреврелог
слатко
saldais, saldus, édes, helu, zoet,
шећера већи од 45 g/l.
słodkie, doce, dulce, sladko,
makea, sött

Прилог 5
Листа састојака који могу да изазову алергијске реакције
Састојци који могу да изазову алергије и/или интолеранције су:
1) Житарице које садрже глутен: пшеница, раж, јечам, овас, спелта, камут и
хибриди добијени њиховим укрштањем и њихови производи, осим:
(1) глукозног сирупа на бази пшенице, укључујући и декстрозу (*),
(2) малтодекстрина на бази пшенице (*),
(3) глукозних сирупа на бази јечма,
(4) житних дестилата или етил алкохола пољопривредног порекла за
производњу јаких алкохолних пића добијених из жита;
2) Љускари (ракови) и производи од љускара;
3) Јаја и производи од јаја;
4) Риба и производи од рибе, осим:
(1) рибљег желатина који се користи као носач за витамине и каротеноидне
приправке,
(2) рибљег желатина или желатина из рибљег мехура (Isinglass) за бистрење
пива и вина;
5) Кикирики и производи од кикирикија;
6) Соја и производи од соје, осим:
(1) потпуно рафинисаног сојиног уља и масти (*),
(2) природне смесе токоферола (Е 306), природног D-алфа токоферола, D-алфа
токоферол ацетата, D-алфа токоферол сукцината пореклом из соје,
(3) издвојеног фитостерола и естара фитостерола из уља соје,
(4) естара биљног станола произведеног из стерола уља соје.
7) Млеко и производи од млека (укључујући и лактозу), осим:
(1) сурутке која се користи за производњу дестилита или етил алкохола
пољопривредног порекла за јака алкохолна и алкохолна пића,
(2) лактитола;
8) Језграсто воће: бадем (Amygdalus communis L.), лешник (Corylus avellana),
орах (Juglans regia), индијски орах (Anacardium occidentale), пекан орах (Carya
illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), бразилски орах (Bertholettia excelsa), пистаћ
(Pistacia vera), макадамиа орах и Queensland орах (Maccadamia ternifolia) и
њихови производи, осим језграстих плодова који се користе за производњу
дестилата или етил алкохола пољопривредног порекла за јака алкохолна и
алкохолна пића;
9) Целер и производи од целера;
10) Слачица и производи од слачице;
11) Семе сусама и производи од сусама;
12) Сумпор-диоксид и сулфити у концентрацијама већим од 10 mg/kg или 10
mg/l изражено као SО2, који се израчунава за производе који су спремни за
потрошњу или који су поново произведени у складу са упутством произвођача.
13) Лупина и производи од лупине;
14) Мекушци и њихови производи.
_____________________________________________________________________
(*)
и његови производи, у случају да процес ком су се подвргли неће повисити
ниво алергије процењене од стране EFSA-e за одговарајући производ од кога
потичу.
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Изрази који се могу користити за навођење сулфита, јаја и производа од јаја и
млека и производа од млека приликом декларисања састојака који могу да
изазову алергијске реакције
Језик

Српски

Бугарски

Шпански

Чешки

Дански

Немачки

Естонски

Грчки

Израз који
односи
сулфите

се Израз који се односи Израз који се
на на јаја и производе односи на млеко
од јаја
и производе од
млека
„сулфити”
или „јаје”, „протеин из „млеко”,
„сумпорјаја”, „производ од „производ
од
диоксид”
јаја”, „лизозим из млека”, „казеин
јаја” или „албумин из из млека” или
јаја”
„протеин
из
млека”
„сулфити”
или „яйце”,
„яйчен „мляко”, „млечни
„серен диоксид”
протеин”,
„яйчен продукти”,
продукт”,
„яйчен „млечен казеин”
лизозим” или „яйчен или
„млечен
албумин”
протеин”
„sulfitos”
или „huevo”, „proteína de „leche”,
„dióxido
de huevo”,
„productos
azufre”
„ovoproducto”,
lácteos”, „caseína
„lisozima de huevo” de leche” или
или „ovoalbúmina”
„proteína de leche”
„siřičitany”
или „vejce”,
„vaječná „mléko”, „výrobky
„oxid siřičitý”
bílkovina”, „výrobky z z mléka”, „mléčný
vajec”,
„vaječný kasein”
или
lysozym”
или „mléčná
„vaječný albumin”
bílkovina”
„sulfitter”
или „æg”,
„ægprotein”, „mælk”,
„svovldioxid”
„ægprodukt”,
„mælkeprodukt”,
„æglysozym”,
или „mælkecasein”
„ægalbumin”
или
„mælkeprotein”
„Sulfite”
или „Ei”,
„Eiprotein”, „Milch”,
„Schwefeldioxid” „Eiprodukt”,
„Milcherzeugnis”,
„Lysozym aus Ei” или „Kasein
aus
„Albumin aus Ei”
Milch”
или
„Milchprotein”
„sulfitid”
или „muna”,
„piim”
„vääveldioksiid”
„munaproteiin”
„piimatooted”,
„munatooted”,
„piimakaseiin”
„munalüsosüüm” или или
„munaalbumiin”…
„piimaproteiin”
„ζεηώδε”
„απγό”,
„πξωηεΐλε „γάια”, „πξνϊόληα
„δηνμείδην
ηνπ απγνύ”,
„πξνϊόλ γάιαθηνο”,
ζείνπ”
или απγνύ”,
„ιπζνδύκε „θαδεΐλε
„αλπδξίηεο
ηνπ απγνύ”
или γάιαθηνο”
или
ζεηώδνπο νμένο”
„αιβνπκίλε απγνύ”
„πξωηεΐλε
γάιαθηνο”
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Енглески

Француски

„sulphites”,
„sulfites”,
„sulphur dioxide”
или
„sulfur
dioxide”
„sulfites”
или
„anhydride
sulfureux”

Италијански

„solfiti”,
„anidride
solforosa”

или

Летонски
(латвијски)

„sulfīti” или „sēra
dioksīds”

Литвански

„sulfitai”
или
„sieros dioksidas”

Мађарски

„szulfitok”
или
„kén-dioxid”

Малтешки

„sulfiti”
„diossidu
kubrit”

Холандски

„sulfieten”
или
„zwaveldioxide”

Пољски

„siarczyny”,
„dwutlenek siarki”
или
„ditlenek
siarki”

Португалски

„sulfitos”
„dióxido
enxofre”

или
tal-

„egg”, „egg protein”,
„egg product”, „egg
lysozyme” или „egg
albumin”

„milk”,
„milk
products”, „milk
casein” или „milk
protein”

„oeuf”, „protéine de
l'oeuf”, „produit de
l'oeuf”, „lysozyme de
l'oeuf” или „albumine
de l'oeuf”
„uovo”,
„proteina
dell’uovo”, „derivati
dell’uovo”, „lisozima
da
uovo”
или
„ovoalbumina”
„olas”,
„olu
olbaltumviela”, „olu
produkts”,
„olu
lizocīms” или „olu
albumīns”
„kiaušiniai”,
„kiaušinių baltymai”,
„kiaušinių produktai”,
„kiaušinių lizocimas”
или
„kiaušinių
albuminas”
„tojás”,
„tojásból
származó
fehérje”,
„tojástermék”,
„tojásból
származó
lizozi” или „tojásból
származó albumi”
„bajd”, „proteina talbajd”, „prodott talbajd”, „liżożima talbajd” или „albumina
tal-bajd”
„ei”,
„eiproteïne”,
„eiderivaat”,
„eilysozym”
или
„eialbumine”
„jajo”, „białko jaja”
„produkty
z
jaj”,
„lizozym z jaja” или
„albuminę z jaja”

„lait”, „produits du
lait”, „caséine du
lait” или „protéine
du lait”

или „ovo”, „proteína
de ovo”, „produto
ovo”, „lisozima

„latte”, „derivati
del latte”, „caseina
del latte” или
„proteina del latte”
„piens”,
„piena
produkts”, „piena
kazeīns”
или
„piena
olbaltumviela”
„pienas”, „pieno
produktai” „pieno
kazeinas”
или
„pieno baltymai”
„tej”,
„tejtermékek”,
„tejkazein”
или
„tejfehérje”
„ħalib”, „prodotti
tal-ħalib”, „kaseina
tal-ħalib”
или
„proteina tal-ħalib”

„melk”,
„melkderivaat”,
„melkcaseïne” или
„melkproteïnen”
„mleko”,
„produkty
mleczne”,
„kazeinę z mleka”
или
„białko
mleka”
de „leite” „produtos
de de leite” „caseína
de de
leite”
или
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Румунски

Словачки

ovo” или „albumina
de ovo”
„sulfiti”
или „ouă”, „proteine din
„dioxid de sulf”
ouă”, „produse din
ouă”, „lizozimă din
ouă” или „albumină
din ouă”
„siričitany”
или „vajce”,
„vaječná
„oxid siričitý”
bielkovina”, „výrobok
z vajec”, „vaječný
lyzozým”
или
„vaječný albumín”

Словеначки

„sulfiti”
или „jajce”,
„jajčne
„žveplov dioksid” beljakovine”,
„proizvod iz jajc”,
„jajčni lizocim” или
„jajčni albumin”

Фински

„sulfiittia”,
„kananmunaa”,
„sulfiitteja” или „kananmunaproteiinia”
„rikkidioksidia”
„kananmunatuotetta”,
„lysotsyymiä
(kananmunasta)” или
„kananmunaalbumiinia”
„sulfiter”
или „ägg”, „äggprotein”,
„svaveldioxid”
„äggprodukt”,
„ägglysozym”
или
„äggalbumin”

Шведски

„proteína de leite”
„lapte”, „produse
din
lapte”,
„cazeină din lapte”
или „proteine din
lapte”
„mlieko” „výrobky
z
mlieka”,
„mliečne
výrobky”,
„mliečny kazeín”
или
„mliečna
bielkovina”
„mleko”,
„proizvod
iz
mleka”, „mlečni
kazein”
или
„mlečne
beljakovine”
„maitoa”,
„maitotuotteita”,
„kaseiinia
(maidosta)” или
„maitoproteiinia”
„mjölk”,
„mjölkprodukter”,
„mjölkkasein” или
„mjölkprotein”

Прилог 6
Пиктограми за назнаку присуства
сулфита, јаја и производа од јаја и млека и производа од млека

Прилог 8
Сорте винове лозе чија имена или синоними могу да се наведу приликом
декларисања производа без географског порекла
Сорте које могу да се наведу за бела вина
1) Алиготе бели (Aligoté);
2) Багрина (Багрина црвена, Bagrina rošie);
3) Бачка *;
4) Бакатор (Бакатор бели);
5) Бела Динка;
6) Бела Скадарка (Бела Кадарка, Жута Скадарка);
7) Бена (Bena);
8) Бувијеова Ранка (Bouvier, Ranina);
9) Велтлинац зелени (Veltliner, Grüner Veltliner) *;
10) Велтлинац црвени рани (Veltliner rouge précoce, Велтлинер црвени) *;
11) Виоњер (Viognier);
12) Глера (Glera);
13) Годоминка *;
14) Грашевина (Италијански ризлинг *, Riesling Italico *, Грашац, Грашица,
Талијански ризлинг);
15) Гренаш (Гренаш бели, Grenache blanc);
16) Езерјо (Ezerjo);
17) Жилавка;
18) Жупљанка *;
19) Јагода (Madeleine Angevine, Madeleine);
20) Кернер (Kerner);
21) Кладовска бела *;
22) Кларет (Кларет бели, Clairette, Clairette Blanche);
23) Коломбард (Colombard);
24) Космополита;
25) Креаца (Kreacer, Kreazer);
26) Липолист (Липовина, Харшлевели, Harslevelü);
27) Малвазија (Малвазија бела, Ароматична Малвазија);
28) Манцони (Манцони бели, Manzoni Bianco);
29) Меденац бели (Бело медено, Меденац);
30) Милер-Тургау * (Müller-Thurgau *, Ризванац);
31) Морава *;
32) Мускат Крокан (Мирисавка, Ванилијевка, Muscat de Hongrie, Мускат
венгерскиј);
33) Мускат Отонел (Muscat Ottonel);
34) Неопланта *;
35) Нова Динка;
36) Палава (Pálava) *;
37) Панониа *;
38) Петка;
39) Пино блан (Pinot Blanc, Бургундац бели *, Пинот бели);
40) Пино гри (Pinot gris, Бургундац сиви *, Сиви пинот);
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41) Пињолето (Pignoletto);
42) Рајнски Ризлинг * (Riesling, Ризлинг);
43) Ребула (Ребула румена, Ребула жута, Ribolla Gialla);
44) Ркацители (Rkatziteli);
45) Рубинка;
46) Ружица (Црвена Ружица, Кевидинка, Црвена Динка);
47) Семијон (Semillon);
48) Сирмиум *;
49) Сила;
50) Силванер (Grüner Silvaner, Силванац зелени, Sylvaner);
51) Сланкаменка * (Сланкаменка црвена *, Пловдина *, Дренак);
52) Сланкаменка бела * (Мађарка *);
53) Смедеревка * (Белина, Крупна Белина, Димјат);
54) Совињон (Sauvignon blanc, Sauvignon, Совињон бели);
55) Сремска зеленика * (Зеленика);
56) Тамјаника (група Тамјаника): Тамјаника, Тамјаника бела, Muscat a petit grain,
Мускат бели, Тамјаника жута, Мускат жути, Мускат;
57) Траминац (група Траминаца): Траминац, Мирисни Траминац, Црвени
Траминац, Savаgnin rose, Gewürztraminer, Траминер *, Траминац бели,
Savagnin Blanc;
58) Требјано Тоскано * (Trebbiano Toscano *, Уњи блан, Ugni blanc);
59) Фоле бланш (Folle Blanche);
60) Фурминт (Шипон, Furmint blanc);
61) Черсеги фусереш (Cserszegi fűszeres);
62) Шардоне (Chardonnay, Пино Шардоне);
63) Шасла (група Шасли): Шасла, Племенка, Племенка бела, Племенка црвена,
Chasselas, Chasselas blanc, Chaselas rouge, Першунаста Шасла, Краљевска
Шасла;
64) остале домаће створене сорте, као и локалне сорте и њихови синоними
уписане у Виноградарски регистар.
Сорте које могу да се наведу за розе/црвена вина
1) Алеатико (Aléatico);
2) Аликант Буше (Alicante Hentri Bouschet, Alikant, Alicante Bouschet,
Бојадисерка);
3) Анћелота (Ancellotta);
4) Вранац;
5) Гаме (Gamay, Gamay noir);
6) Гаме Бојадисер (Gamay Tenturier);
7) Жупски бојадисер *;
8) Зачинак (Зачињак, Неготинско црно *);
9) Јагодинка *;
10) Каберне Совињон (Cabernet Sauvignon);
11) Каберне Фран (Cabernet Franc);
12) Кавчина (Жаметовка, Жаметна чрнина, Кавчина црна);
13) Карињан (Carignan);
14) Карменере (Carmenere);
15) Крајински бојадисер *;
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16) Маделин Ноар (Madeline noir);
17) Малбек (Malbec);
18) Марселан (Marselan);
19) Мерло (Merlot);
20) Монтепулћано (Montepulciano);
21) Мускат Хамбург (Muscat de Hambourg);
22) Неготинка *;
23) Пино Ноар (Pinot Noir, Бургундац Црни *, Пинот Црни);
24) Португизер (Blauer Portugieser, Португизац, Португалка) *;
25) Пробус;
26) Прокупац (Каменичарка, Рскавац, Нишевка *, Црнка);
27) Пти Вердо (Petit Verdot);
28) Ребо (Rebo);
29) Регент (Regent);
30) Руменика;
31) Санђовезе (Sangiovese);
32) Саперави (Saperavi);
33) Сира (Syrah, Шираз, Shyraz);
34) Скадарка *(Кадарка, Fusteres Kadarka, Браничевка *, Чекерешка, Мекиш);
35) Српски рубин *;
36) Станушина;
37) Тамјаника црна (група Црних Тамјаника): Тамјаника црна, Мускат ружа,
Muscat des roses noir, Muscato della rose nero;
38) Темпраниљо (Tempranillo);
39) Teran;
40) Teroldego;
41) Тролингер (Trollinger Blauer, Тиролан Црни *);
42) Цвајгелт (Zweigelt, Blauer Zweigelt);
43) Франковка (Limberger, Моравка *);
44) остале домаће створене сорте, као и локалне сорте и њихови синоними
уписане у Виноградарски регистар.
* Сорте које у својим именима имају географске одреднице, односно речи и
изразе који упућују на географске појмове, па се могу наводити, односно
декларисати величином слова до 5 mm уз објашњење да се ради о сорти винове
лозе.

