
Ако верујете у себе и заједништво са другима који верују у себе и којима Ви верујете, 

ПОЗИВАМО 

ДОБРЕ ДОМАЋИНЕ СРБИЈЕ  

 брижљиве пчеларе и вредне воћаре, виноградаре, ратаре и сточаре 

узданице и породичне примере Вашим наследницима 

- који ће продужити ПОРОДИЧНУ ЛОЗУ и сачувати  Ваше ДОМАЋИНСТВО на селу - 

да се придружите иницијативи ДОБРИХ ДОМАЋИНА из Мачве, 

да ЗАЈЕДНО ОСНУЈЕМО  

Вашу ЗАДРУГУ ДОБРИХ ДОМАЋИНА „СРПСКИ МЕД“, 

да пример заједништва пчела пренесемо на ДОБРЕ ДОМАЋИНЕ, 

да по угледу на вредне пчеле и њихово заједништво, 

одстранимо све НЕПОТРЕБНЕ ПОСРЕДНИКЕ,  

који добро зарађују што Вас „из треће руке“ снабдевају репроматеријалом, 

и оне који добро зарађују у откупу, преради и продаји Ваших производа потрошачима, 

УМАЊУЈУЋИ ЗАРАДУ ПРОИЗВОЂАЧИМА и ПОВЕЋАВАЈУЋИ ЦЕНУ ПОТРОШАЧИМА, 

да ПРОИЗВОЂАЧИМА ОСТАНЕ ВИШЕ и да ПОТРОШАЧИ ПЛАТЕ МАЊЕ, 

да у заједништву буде БОЉЕ и ПОШТЕНИЈЕ и ПРОИЗВОЂАЧИМА и ПОТРОШАЧИМА 

До сусрета на ОСНИВАЧКОЈ СКУПШТИНИ 

ЗАДРУГЕ ДОБРИХ ДОМАЋИНА „СРПСКИ МЕД“ 

У НЕДЕЉУ – на Цвети, 8. априла 2012. у 11 сати, 

У ШАПЦУ, Хотел „ДВОР“, ул. Поп Лукина 24 

 

Ако су намере поштене, увек ћемо заједно лакше и брже нађи добро решење! 

Нико нам неможе и неће помоћи више,  

него што сами себи можемо и желимо помоћи! 



 

 

 



Владимирци - Шабац, 26. фебруар – 25. март 2012. године 

 

 

Иницијатива за оснивање  

Задруге добрих домаћина „Српски мед“  

( ЗДД „Српски мед“ ) 
 

Ако су намере поштене, увек се нађе добро домаћинско решење! 

  

 

 

Поштовани домаћини,  

У прилогу Вам достављамо Закључкe усвојенe након Првог скупа иницијативе за оснивање ЗДД 

„Српски мед“, одржаног 26. фебруара 2012. године у Владимирцима, Другог скупа пчелара и воћара 

одржаног 11. марта на Убу, Трећег скупа пчелара и воћара одржаног 18. марта у Лозници, и Скупа 

асоцијације пчелара Мачванско-колубарског региона одржаног 25. марта у Шапцу. 

С поштовањем,  

У име Иницијативног одбора за оснивање ЗДД “Мачва”:  

 

Проф. др Миладин М. Шеварлић, председник Задружног покрета  

Миленко Гићанов, члан Извршног одбора СПОС-а  

Владан Јаковљевић,  председник Друштва пчелара Лозница 

Слободан Мартић, председник  Друштва пчелара “Света Поповић” Уб 

Драган Стекић , председник Удружења пчелара Владимирци 

Мр. Ненад М. Илић, заменик председника УО Центра за студије доброг управљања 

 

 

 

 

Прилог 

- Као у тексту 

 



На досадашњим Скуповима Иницијативе за оснивање ЗДД „Српски мед“, одржаним у Владимирцима, Убу 

и Лозници (и након презентације у Шапцу), учесници Скупова донели су следећи 

ЗАКЉУЧАК 

1. Једногласно је донета одлука да је потребно основати Задругу добрих домаћина „Српски мед“ (ЗДД 

„Српски мед“), у име обнове традиције пчеларско-воћарских задруга из 19. века и касније у Краљевини 

Србији; српске традиције Добрих Домаћина; производње здраве хране (уз извозну орјентацију), 

унапређења пчеларства и воћарства, и одрживог сеоског развоја у Републици Србији.  

2. Иницијативни одбор за оснивање ЗДД „Српски мед“ имаће задовољство да, уз подршку Министарства за 

пољопривреду , трговину, шумарство и водопривреду Републике Србије, Дирекције за пољопривреду 

Општине Владимирци, Савеза пчеларских организација Србије (СПОС-a), локалних удружења пчелара и 

воћара (која ће по административним окрузима формирати подружнице са најмање 10 задругара у 

чланству) ради на удруживању потенцијалних задругара у циљу успешне Оснивачке скупштине и 

добробити задругара – произвођача меда и воћа на тржишту и у аграрној политици.  

3. Оснивачка скупштина ЗДД „Српски мед“ планира се за 8. април (Улазак Господа Исуса Христа у 

Јерусалим – Цвети) 2012. године у Шапцу (Хотел Двор – 11 h до 13h). На Оснивачку скупштину 

потребно је донети: копију личне карте, потврду из пореске управе да немате пореског дуговања 

држави (као земљорадник и као предузетник такође), податке о броју кошница и производњи меда, 

површини, врсти и обиму производње воћа у домаћинству (ради задружне статистике), и наравно 

члански улог (свако према својим могућностима) с тим да је минималан износ динарска 

противвредност 200 CHF по средњем курсу на дан 07. априла 2012. + 300 РСД за банкарске 

трошкове.  

4. ЗДД „Српски мед“ треба да сачињавају следеће подружнице (по административним окрузима азбучним 

редом): Београдска, Борска, Браничевска, Зајечарска, Западнобачка, Златиборска, Јабланичка, 

Јужнобанатска, Јужнобачка, Колубарска, Косовско-метохијска
1
, Мачванска, Моравичка, Нишавска, Пећка, 

Пиротска, Подунавска, Поморавска, Пчињска, Расинска, Рашка, Севернобанатска, Севернобачка, 

Средњебанатска, Сремска, Топличка и Шумадијска. Подружница која буде имала највише задругара у 

ЗДД „Српски мед“ имаће част да именује Председника задруге (уједно и председника Скупштине 

задруге). Ове територијалне подружнице би на иницијативу Развојног центра (посебне стручне 

подружнице ЗДД „Српски мед“) разматрале развојне пројекте и бизнис планове; подстицале и 

организовале трибине о задругарству, стручна предавања, стручне екскурзије; обезбеђивале типске 

кошнице и другу пчеларску опрему, репроматеријал, семе фацелије, еводије, хељде, медоносног 

сунцокрета; ђубриво и саднице купине, ароније, шљиве, трешње, итд.  

6. Одмах након регистрације ЗДД „Српски мед“ сазваћемо Прву редовну Скупштину ЗДД „Српски 

мед“ посвећену пријему нових чланова и пословном, финансијском и оперативном плану у фабрици 

ФАСО у Владимирцима, уз сарадњу са Општином Владимирци - како би се уз што мање трошкове овај 

објекат адаптирао за складишно-индустријске потребе, неопходно запошљавање радника и продају 

сертификованих и готових производа.  

7. ЗДД „Српски мед“ ће уважавати: основне и етичке међународне задружне вредности; међународне 

задружне принципе; међународну дефиницију задруге; Закон о задругама: Један задругар – један глас 

(у Скупштини ЗДД „Српски мед“ и органе задруге (Скупштина, Управни одбор са 21 чланом који 

волонтерски раде уз годишњу накнаду трошкова у вредности минималног оснивачког улога и од којих су 

14 изабрани представници територијалних подружница и 7 представици по важним стручним 

критеријумима, Надзорни одбор, Председник и Директор); и Правила ЗДД „Српски мед“ базирана на 

следећим полазиштима: (1) дистрибутивност оснивачког капитала задруге (новчани или у процењеној 

                                                           
1
 У складу са Резолуцијом 1244 СБ УН и Саветодавним мишљењем Међународног суда правде.  



вредности непокретности са складишно-индустријском наменом - члански улог задругара – у динарској 

противвредности од најмање 200 CHF); (2) потпуна расподела добити на крају пословне године (без 

нерасподељене добити, осим средстава резервног фонда сразмераног имовини задруге); (3) средства за 

резервни фонд се издвајају у вредности 5% од добити; (4) расподела добити (50% на основу учешћа у 

оснивачком капиталу односно ревалоризованим чланским улозима и 50% на основу учешћа задругара у 

промету задруге – уз обавезну докапитализацију оснивачког капитала задруге у вредности 50% ове добити 

по основу ревалоризованих чланских улога); (5) покриће губитака из средстава: (а) резервног фонда, (б) 

имовине задруге и (в) минималних износа чланских улога задругара; (6) професионално руковођење 

задругом (професионални директор задруге ангажован од Управног одбора задруге, који без учешћа у 

оснивачком капиталу задруге одговара за свој рад и награђен је искључиво на основу остварених 

резултата у току пословне године); (7) контрола рада директора (за финансијске одлуке у вредности 

преко 5 минималних износа чланског улога неопходна је сагласност Управног одбора, а финансијске 

одлуке у вредности преко 50 минималних износа чланских улога и сагласност Скупштине задруге); (8) 

ангажовање радника задруге (на основу пословног и финансијског планирања и стручно-оперативних 

потреба и у складу са важећим законима и путем јавног конкурса); (10) плате директора и неопходних 

радника у првој години пословања на нивоу минималне основице за тражену квалификацију, а по усвајању 

годишњег извештаја о пословању њима припада део добити у износу који одреди Скупштина ЗДД 

„Српски мед“ (11) Уколико је преко 100 задругара оснивача и касније примљених чланова, Скупштину 

чине делегати који се бирају према броју чланова у подружницама на дан оснивања ЗДД „Српски мед“ 

односно сваког наредног 31. децембра – с тим да укупан број чланова Скупштине не може бити мањи од 

100 делегата, и (12)  свака функција на Редовној (годишњој) скупштини подлеже ТАЈНИМ ГЛАСАЊЕМ 

провери поверења од стране задругара.  

8. ЗДД „Српски мед“ се залаже да пчелари задругари имају обезбеђене субвенције по промету меда 

(бенефициране за органски и географски заштићено порекло меда), да имају наплату у откупу свог 

стандардизованог меда у року од 3 дана по наплати, најмању малопродајну цену стандардизованог меда 

на овом подручју по одлуци Управног одбора, итд.    

9. ЗДД „Српски мед“ се залаже да воћари задругари имају обезбеђено најквалитетније (и под најповољнијим 

условима) ђубриво и средства за заштиту, као и најбољи садни материјал (купине, ароније, еводије, 

фацелије, хељде, медоносног сунцокрета, шљиве, трешње итд. – који се отплаћује медом или родом воћа) 

уз обезбеђење подстицајних мера за интегралну производњу, итд. Ценом меда у промету задруга треба да 

подстиче пчеларе да негују минималне засаде купине (50 ar), ароније (40 ar), еводије (20 аr), фацелије (40 

аr), хељде (1 ha), медоносног сунцокрета (3 ha) и интегралну производњу шљиве, трешње, итд. (на преко 1 

ha).  

10. ЗДД „Српски мед“ организује се у циљу складишно-индустријске производње: сертификованог меда и 

меда од купина
2
 и других производа на бази меда; а где за то постоје могућности - територијално-

стационарне производње органског и географски заштићеног порекла меда и производа на бази органског 

и географски заштићеног порекла меда. Поред тога, ЗДД „Српски мед“ се организује и у циљу 

рационалне и постепене оријентације на још две пољопривредно-прехрамбене групе: производе од воћа и 

кондиторске производе са медом и воћем. У том циљу ЗДД „Српски мед“ ће својим Елаборатом о 

технологији производње меда и производа на бази меда унапредити пчеларство и производњу купине, 

ароније, еводије, фацелије, хељде, медоносног сунцокрета и интегралну производњу шљиве, трешње итд.  

За све додатне информације контакт особа је Мр Ненад Илић, мобтел: 064.904.81.60 

Да би благовремено и квалитетно извршили све организационе припреме, молимо да 

попуњену пријаву или списак оснивача доставите доставите на: nenad.ilic78@gmail.com  

                                                           
2
 Мед који је оплемењен са соком од купине којег су пчеле поново прерадиле у највећем уносу нектара и полена. Уз већ 

познате вредности меда садржи и флавоноиде и антиоксиданте добијене из плода купине, позитивно делује на крвну 

слику (посебно услед слабокрвности), јача имунитет и утиче на очување виталности читавог организма.   

mailto:nenad.ilic78@gmail.com


ЗАДРУГА ДОБРИХ ДОМАЋИНА “СРПСКИ МЕД”                 Оснивачка скупштина ЗДД “Српски мед” 

Владимирачки пут б.б, 15225 Владимирци                                          08. априла (Цвети) 2012. у 11 сати 

Хотел Двор, Шабац, Поп Лукина 24 

ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ ЗДД “СРПСКИ МЕД” 

1. Уз достављену копију личне карте , _________________________________________ 

                                    Име     /        Име оца       /     Презиме   

2. Број мобилног телефона: ________________   и    ______________________________ 

                                                      пребивалиште и општина 

3. Потврда из пореске управе да немате порески дуг држави (као земљорадник, предузетник, итд.) 

4. Члански улог (свако према својим могућностима) с тим да је минималан износ 

 динарска противвредност средњег курса 200 CHF + 300 РСД банкарски трошкови.  

Износ чланског улога је:____________ РСД 

Некретнине и опрема као додатни члански улог са индустријском наменом:_____________ 

_________________________________________  Процењена вредност:_____________ РСД 

5. Садашњи број кошница у домаћинству je_____ а производња меда је ________kg. 

6. Планирани број кошница у задружном домаћинству за 2 године  je _______________ 

7. Да ли сте заинтересовани за географску заштиту меда, и којег?   ______________ 

8. Да ли сте заинтересовани за органску производњу меда и еколошки сертификат? ___ 

9. Садашње површине воћњака по врстама и обим производње  

___________________________________________________________________________ 

10. Планиране површине за 2 године у домаћинству задругара, за: купину_______, аронију (воће и 

медоносна биљка)__________, шљиву _________, трешњу _________, еводију (корејски медоносни 

багрем)________________, фацелију (медоносна луцерка) _______, хељду (медоносна житарица) 

_______, медоносни сунцокрет______________. 

11. Садашњи / за 2 године планирани број оваца __/__, и коза ___/___ 

12. Поседовање занатских вештина____________________________________________. 

13. Број чланова домаћинства  _____, oд тога незапослених (на бироу): ______________                 

14. Наведите врсту и обим услуга које желите да обавите преко ЗДД “Српски мед”: 

 Набавку ___________________________    •Продају __________________________ 

 Предавања _________________________  • Екскурзије ________________________ 

 Остало (наведите) ____________________________________________________________ 

15. Заокружите које активности желите да обављате у Задрузи: а) ниједну; б) делегат подружнице у 

Скупштини Задруге (ако Задруга има преко 100 чланова); в) члан Управног одбора; г) члан 

Надзорног одбора; д) члан Већа добрих домаћина за договорно решавање евентуалних спорова 

међу задругарима и са радницима и Задругом. 

16. Напомене и питања за Иницијативни одбор: _________________________________ 

     ________________________________________________________________________ 

    ______________ 2012.                                                                             Потпис 

        _________________________________ 


