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1285. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

Царинската тарифа, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 септември 2004 година. 
 

         Бр. 07-3880/1                        Претседател 
28 септември 2004 година    на Република Македонија, 
 
 
             Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

 
Член 1 

Во Законот за Царинската тарифа (“Службен вес-
ник на Република Македонија” број 23/2003 и 77/2003), 
чле от 6 се брише. н

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

___________ 
 

L I G J I 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TARIFËN 

DOGANORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Tarifën doganore (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 23/2003 dhe 77/2003), 
neni 6 shlyhet. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
1286. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО 
 
Се прогласува Законот за виното, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 септември 2004 година. 
 

         Бр. 07-3878/1                        Претседател 
28 септември 2004 година    на Република Македонија, 
               Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ВИНОТО 

 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува производството и проме-
тот на грозје и вино и други производи од грозје и ви-
но, националниот регистар на лозови насади, правата и 
обврските на правните и физичките лица кои произве-
дуваат и тргуваат со вино, описот, ознаката, обележу-
вањето, презентацијата и заштитата на виното. 

 
Член 2 

Целите на овој закон се заштита на интересите на 
производителите и потрошувачите, добро функциони-
рање на внатрешен и надворешен пазар, унапредување 
на квалитетот на производите од грозје и вино, прила-
годување на ресурсите според потребите на пазарот и 
употребата на енолошките средства и постапки. 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. Свежо грозје е плод на винова лоза што се кори-
сти за производство на вино, зрело или делумно дехи-
дрирано, коешто може да се гмечи или пресува со воо-
бичаената техника и е подложно на спонтана алкохол-
на ферментација; 

2. Производи од грозје се шира, шира во фермен-
тација, шира во фермантација добиена од суво грозје, 
шира од свежо грозје во ферментација прекината со до-
давање на алкохол, концентрирана шира, пречистена 
концентрирана шира, сок од грозје, концентриран сок 
од грозје, комиње и пике; 

3. Вино е производ добиен исклучиво со целосна 
или делумна алкохолна ферментација на шира од све-
жо грозје, гмечено или негмечено; 

4. Производи од вино се младо вино сé уште во 
ферментација, вино погодно за добивање на трпезно 
вино, квалитетно вино, врвно вино, ликерско вино, 
пенливо вино, газирано пенливо вино, полупенливо ви-
но, газирано полупенливо вино, вински оцет, вински 
талог, вино зајакнато за дестилација, вински дестилат и 
вино од презреано грозје; 

5. Шира е течен производ добиен природно или со 
физички процеси од свежо грозје. Дозволената вистин-
ска јачина на алкохол по волумен на ширата е не пове-
ќе од 1% vol.; 

6. Шира во ферментација е производ добиен од 
ферментација на ширата и со вистинска јачина на алко-
хол по волумен повеќе од 1% vol., но помалку од три 
петтини од нејзината вкупна јачина на алкохол по во-
лумен; 

7. Шира во ферментација добиена од суво грозје 
е производ добиен од делумна ферментација на шира 
добиена од суво грозје, чијашто вкупна содржина на 
шеќер пред ферментацијата е најмалку 272 грама по 
литар и природната и вистинската јачина на алкохол по 
волумен не смее да биде помалку од 8% vol.;  

8.  Шира од свежо грозје со ферментација преки-
ната со додавање на алкохол е производ кој: 

- има вистинска јачина на алкохол по волумен не 
помала од 12% vol.,  но помала од 15 % vol. и 

- е добиен со додавање на производ добиен со де-
стилација на вино на неферментирана шира со природ-
на јачина на алкохол по волумен не помалку од 8,5% 
vol. и е добиен исклучиво од сорти на грозје класифи-
цирани како винско грозје според членот 11 на овој за-
кон; 

9. Концентрирана шира е некарамелизирана шира 
која: 


