
УХВАТИТЕ КОРАК СА СВЕТОМ
УЧЛАНИТЕ СЕ У СПОС 

Чланство у Савезу пчеларских организација Србије стаје само 800 динара и обухвата сва

доле наведена права осим добијања часописа Пчелар. Претплата на часопис је 1250 динара и

обухвата добијање 12 бројева часописа Пчелар на кућну адресу без икаквих додатака и других

погодности (и без чланства у Савезу). Чланови Савеза имају право на попуст на часопис од 650

динара, те их 12 бројева кошта само 600 динара, што са чланством у Савезу износи 1400 динара.

Детаљније информације на www.spos.info/novost.php?id=453 или 011/2458-640, 060/444-0121. 

Чланска легитимација 
Сваки члан добиће идентификациону чланску

легитимацију, којом ће се представљати купцима,

пошто ће маркетинг СПОС-а у 2009. бити са

препоруком да потрошачи у Србији купују мед од

чланова СПОС-а. 

Приручник 

„Препоруке за савремено и

високопродуктивно пчеларење“ 
Сваки члан добиће Приручник на 50 страна са

званичним препорукама за пчеларење у 2009.

години, за пролећни развој пчела, за борбу против

ројевог нагона, за сузбијање варое и осталих

болести пчела, за квалитетно узимљавање

пчелињих друштава, као и техничке нацрте

најважније пчеларске опреме. Овај Приручник је

настао на захтев чланства, јер чланство тражи

званичне ставове о технолошким поступцима у

пчеларству. Све што је написано у овом

Приручнику представља званичан став СПОС-а, и

засновано је на савременим принципима

пчеларења и најновијим научним сазнањима. Овај

Приручник представља капитално дело Савеза, 

од изузетне практичне вредности. 

Приручник „Прописи у пчеларству

и упутства за њихову примену у пракси“ 
Сваки члан добиће Приручник са прописима и

упутствима везаним за пчеларство, на 50 страна:

упутства како да се региструју пољопривредно

газдинство и пчелињак, како да се остваре права

због тровања пчела, како да се учествује на

изложбама, како да се региструју пчеларске

просторије у домаћинству, како да се

неефикасност регистрованог лека пријави

Агенцији за лекове, како да се пријави инспекцији

продаја вештачког „меда“ и слично. Ово је и водич

кроз сву законодавну проблематику пчеларства.

Приручник „Употреба меда у

исхрани деце и спортиста“ 
Сваки члан добиће Приручник за употребу меда у

исхрани деце и спортиста, на 50 страна. Овај

Приручник садржаће све потребне информације о

хранљивој и лековитој вредности меда у дечјем и

адолесцентном узрасту, искуства некадашњих и

активних спортиста, са великим бројем података

трајне вредности, које ће стимулисати циљну групу

да Приручник чува и користи у дужем периоду

(нутритивне табеле, препоруке стручњака о

исхрани деце и спортиста, препоруке о замени

синтетских препарата одређеним комбинацијама

пчелињих производа и слично). Данас све већи

број младих редовно тренира неки спорт, и овај

Приручник ће им бити драгоцена помоћ. Поред

примерка који ће бесплатно добити за сопствену

архиву, сваки члан СПОС-а моћи ће да наручи

одговарајући број примерака овог Приручника како

би га делио својим потрошачима. Приручник ћете

моћи да наручите по повлашћеној цени само за

чланове СПОС-а од око 30 динара. 

Уплатом чланарине од 1400 динара постајете члан

Савеза и добијате 12 бројева часописа Пчелар.

Чланство у Савезу подразумева и ове погодности: 1400 ДИНАРА

Креирање амбалаже за мед

само за чланове СПОС-а 
СПОС је расписао конкурс за идејно решење тегле

за мед коју ће смети да користе само чланови

СПОС-а. Тако ће мед наших чланова бити

препознатљив на тржишту и биће адекватно

медијски пропраћен, чиме ће се постићи боља

продаја меда. Након избора дизајна, расписаће се

тендер за избор произвођача. На основу искуства

словеначких пчелара који су управо завршили

поступак стварања нове амбалаже, цена нове

тегле не треба да се разликује од досадашње. 

Календари 
Сваки члан СПОС-а добиће 2 календара 

за 2009. годину, стони и џепни. 



Маркетиншке брошуре 
СПОС ће у 2009. штампати 6 брошура које ће

промовисати повећање потрошње меда. Неке ће

покривати празнике (Светски дан здравља – 7.

април, Светски дан срца – 21. септембар, Светски

дан здраве хране – 16. октобар, Светски дан борбе

против дијабетеса – 14. новембар). Једна брошура

покриће Младенце (22. март), а једна пословне

људе, ИТ стручњаке, научнике, ученике, студенте,

професоре, тј. све оне који се значајније умно

исцрпљују (1. септембар). Све брошуре биће

штампане у Б5 формату, по две за сваког члана

СПОС-а (укупно 12). Пчелари који желе да наруче

одговарајући број за своје маркетиншке потребе,

то ће моћи да учине по цени од око 3 динара по

комаду. У свим брошурама купцима ће се

препоручивати куповина меда директно од

чланова СПОС-а, уз поруку „Купујте мед пореклом

из Србије, он је најбољи за ваше здравље!“. Ова

порука има за циљ да нашим потрошачима полако

преносимо истину да је наш мед бољи од увозног,

пошто се добија на подручју где и живимо. Јер,

према Споразуму о стабилизацији и

придруживању са ЕУ, већ од 2009. године поступно

ће се смањивати садашња заштитна царина од

30% (у 2009. години износиће 28,5%, у 2010.

години 27%, у 2011. години 21%, у 2012. години

18%, у 2013. години 12%, а у 2014. и наредним

годинама 9%), те ће страни медови сумњивог

квалитета и ниске цене преплавити тржиште

Србије. Ако потрошаче дотле не едукујемо,

остаћемо без тржишта, јер ће се они

опредељивати за јефтинију варијанту, не знајући

шта она са собом може да носи. 

Регистрација пчелињака 
Ускоро ће сви пчелари Србије бити дужни да

региструју своје пчелињаке, без обзира да ли су

чланови неке пчеларске организације или не и без

обзира на број кошница којима располажу. Када је

пре пар година започела неуспешна регистрација

пчелињака, видели смо да би то био јако скуп

процес ако би га обављала држава (1500 динара

по пчелару). Сада се СПОС изборио да смањи те

трошкове и ускоро ће добити званично овлашћење

Министарства да обави комплетну регистрацију.

Она ће за чланове СПОС-а бити потпуно

бесплатна, пчелар ће само морати да попуни

прописани образац. Пошто је Правилник прошао

све инстанце Управе за ветерину и у коначном

облику достављен правној служби Министарства,

сада чекамо потписивање. Док не буде потписан,

целу ову информацију формално сматрајте

незваничном, а ми ћемо о комплетној процедури

обавестити чланове правовремено. 

Са 800 динара, постајете пуноправни члан СПОС-а,

имате право на све горе наведене погодности, осим

што не добијате часопис Пчелар. 800 ДИНАРА

Берза меда 
Сви чланови који имају тржишне вишкове меда,

могу бесплатно да користе услуге Берзе меда

СПОС-а. Потребно је да на адресу СПОС-а

(искључиво поштом, са назнаком: За Берзу меда)

пошаљу допис са количинама и врстама меда

којима располажу, ценом коју траже за сваку врсту

меда појединачно (са урачунатим превозом до

откупљивача), својом адресом и телефонима. Сви

подаци биће истакнути на сајту СПОС-а и биће

доступни свим купцима, који ће вас контактирати.

Поред тога, СПОС улаже максималне напоре да

пронађе могуће купце у иностранству, а са њима

нема преговора док не располажемо конкретном

понудом. Пчелари који нису чланови СПОС-а не

могу користити услуге Берзе меда. 

Брошуре 

против прскања воћа у цвету 
Сваки члан СПОС-а добиће у 2009. години по 10

брошура против прскања биља током цветања

које ће поделити суседима воћарима. Брошуре ће

садржати кратка стручна упутства за сузбијање

болести и штеточина биљака током цветања, без

прскања средствима отровним за пчеле, а уз

представљање користи од пчела у повећању

приноса. Брошуру ће потписати председници

удружења воћара на нивоу Србије и функционер

Министарства пољопривреде Србије. Пчелари и

пчеларске организације којима је потребан већи

број брошура моћи ће да их набаве по

повлашћеној цени од око 3 динара по комаду.

Унапређење квалитета 

часописа Пчелар 
ИО СПОС-а донео је одлуку о додатном

унапређењу квалитета часописа Пчелар у 2009.

години. Рецимо, у наредној години гарантује вам

се да ће у сваком броју бити објављена бар 4

квалитетна текста о техници пчеларења, и

најмање 2 превода из страних часописа. У сваком

броју ће аутор најбољег текста о техници

пчеларења (држављанин Србије и члан СПОС-а),

на основу предлога Комисије за образовање и

одлуке ИО СПОС-а, поред редовног хонорара,

добити и две комплетне кошнице по избору (дар

фирме Иванић из Нове Пазове). Имамо најаве да

ће се и друге фирме придружити оваквој акцији (за

текстове о опреми и слично). 

У СПОС се можете учланити искључиво

преко локалног друштва пчелара 

у вашој општини, никако појединачно. 


