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Попис пољопривреде 2012. у Републици Србији
– ВИНСКИ АТЛАС –

Пописом пољопривреде, који је Републички завод за статистику (РЗС) спровео током 2012.
године у оквиру пројекта IPA 2011 (Instruments for Pre-accessions Assistance, 2011), као и
анкетирањем домаћих произвођача вина у организацији РЗС-а, на посебан начин је урађена
анализа стања у винарству Републике Србије.
Публикација „Вински атлас“, чији су аутори Дарко Јакшић, руководилац Групе за
виноградарство и винарство Министарства пољопривреде, Драгослав Иванишевић, професор
виноградарства на Пољопривредном факултету у Новом Саду, Виолета Ђокић, сарадник за
комуникације агенције „Babbler Media Marketing“, и Марина Брбаклић Тепавац, извршни
директор агенције „Babbler Media Marketing“, уз подршку других колега, на систематичан начин
приказује важне информације о винском сектору у Србији кроз визуру домаћих винарија по
различитим виноградарским подручјима.
Публикација обухвата све винарије, односно произвођаче који производе вино од домаће
сировине а који су одговорили на анкету спроведену у организацији РЗС-а. Подаци су
упоређивани са званичним изворима и документима, те ово издање представља прву
публикацију овакве врсте у којој су сви подаци у складу са захтевима ЕУ и домаћим захтевима.
Поред занимљивих података из историје српског винарства, представљања система
географског порекла, дозвољених енолошких поступака и др., у овој публикацији посебан
акценат је стављен на произвођаче квалитетних вина са географским пореклом, као и на
најбоља српска вина (вина са љубичастом маркицом квалитета и порекла). С обзиром на то да
су представљена сва домаћа и страна вина (етикете) која се налазе на домаћем тржишту, ово
издање представља својеврсни водич за све који желе да уживају у квалитетним винима.
***
Попис пољопривреде 2012. спроведен је од 1. октобра до 15. децембра 2012. године, у
складу са Законом о попису пољопривреде 2012. („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), и
финансијски је подржан од стране Европске уније, која је партиципирала у укупним трошковима
са 60%. Анкетирање произвођача вина, анализа и посета винарија обављани су током 2014. и
2015. године.
Пописни резултати могу се наћи у електронској форми на интернет-страницама:
www.stat.gov.rs и www.popispoljoprivrede.stat.rs.
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