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ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА СПОС-а  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Поштоване колеге пчелари,  

 

Програм рада СПОС-а за 2015. годину у потпуности је заснован на Програму рада СПОС-а од 
2012-2016. године, који је већ усвојила Скупштина СПОС-а на својој седници у 2012. години, и у свему се 
ослања на њега, користећи неке његове делове који ће бити предмет активности СПОС-а у 2015. години.  

Завршетком 2011. финансијске године, која је била година најоштрије штедње у СПОС-у, успели 
смо да покријемо све инвестиционе аспекте набавке сопственог пословног простора СПОС-а након 112 
година подстанарства, тако да нам је по том питању преостала само отплата кредита субвенционисаног 
од стране државе, и добијеног на 5 година, а кредит ће у потпуности бити исплаћен 10. августа 2015. 
године. Од тог дана нас дели само шест месеци, и тешко је и замислити са позиције од пре пет година, 
како смо успели да дођемо до пуне отплате кредита. Јер, тада је било доста оних који су говорили да је 
то бацање новца, да је боље плаћати закупнину и у наредном периоду, али ми смо успели да за 5 
година покријемо целу инвестицију, пре свега штедњом. Од ове године, пословни простор је у 
потпуности наш, и средства која су претходних година одвајана за кредит, сада ће моћи да се 
усмеравају у друге инвестиције. А да нисмо купили пословни простор, и даље бисмо плаћали 
закупнину, а не бисмо имали новца за нове инвестиције. Тек се сада види далековидост тадашњег 
Извршног одбора СПОС-а, коме се морамо сви захвалити и поклонити.  

У 2011. години оштро смо штедели због пословног простора, а у 2014. години још оштрија 
штедња била је мотивисана бар подједнако битним разлогом (чију ћемо пуну вредност такође видети 
тек за пар година), финансирању учешћа у пројекту „Река меда“ и обезбеђењу јединствене тегле за све 
чланове СПОС-а са пратећим стандардом квалитета меда „Добра пчеларска пракса“. Овај круцијални 
пројекат за будућност успешног наступа на тржишту свих наших пчелара, већ данас је у пуној примени 
за све пчеларе СПОС-а, и сви могу потписати уговор, и приступити стандарду квалитета, а од 15. априла 
2015. године и наручити тегле за предстојећу сезону. На овај начин, придружили смо се изабраном 
моделу немачких пчелара, који имају своју теглу већ 80 година, и давно су постигли да потрошачи не 
купују увозне медове, све док на рафовима продавница има немачког меда. То мора бити и наш циљ, и 
СПОС ће свих наредних година максимално улагати у промоцију свог стандарда квалитета и меда својих 
пчелара.  
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Као што знате, кадровском и организационом јачању СПОС-а, сходно Програму рада 2012-2016. 
године, приступили смо у 2013. години, пријемом референта за економско-административне послове, 
пре свега у циљу стварања капацитета за пуно искоришћење предприступних фондова ЕУ, фондова 
Републике Србије, невладиних и других организација које ће, све заједно, у наредном периоду 
подржавати сваки добар пројекат, а ми у овом тренутку већ имамо још један такав пројекат (сопствени 
погон СПОС-а за откуп и пласман меда), док смо пројекат "Река меда", планиран поменутим 
четворогодишњим програмом, остварили већ у другој години његовог извршења, тј. у 2013. години, а 
који се окончава почетком 2015. године. Пројекат сопственог погона можемо остварити искључиво 
добијањем неког новог пројекта по конкурсу ЕУ или неке донаторске организације, а добијање тог 
новог пројекта директно ће зависити од тога колико ћемо успешно реализовати пројекат "Река меда", 
јер када имамо добро оцењену реализацију неког претходног пројекта, шансе за добијање наредног 
пројекта вртоглаво расту.  

Повећање потрошње меда у Србији биће главни начин за пласман меда наших пчелара са 
мањим бројем кошница, као и пласман медова који на тржишту ЕУ имају ниске цене, јер је за њих често 
неисплатива продаја на велико, због приличних фиксних трошкова, који не зависе од количине меда. 
Пре свега, наставићемо да аргументовано едукујемо наше грађане да је најбољи мед за њихово 
здравље и исхрану, баш мед из Србије, како би у блиској будућности, када царинске баријере потпуно 
падну, одолели искушењу куповине јефтиног меда сумњивог квалитета из увоза.  

СПОС ће у наредном периоду део својих ресурса окренути ка борби за квалитетну опрему и 
репроматеријал у пчеларству, посебно се ту мисли на сатне основе, погаче за пчеле, кошнице, канте за 
мед, опрему за врцање меда и слично. СПОС ће оформити Комисију која ће својим апсолутним јавним 
стручним радом и двосмерном комуникацијом са пчеларима омогућити квалитетну контролу и 
анимирање надлежних органа да се баве контролом квалитета опреме и репроматеријала у пчеларству. 
Комисија ће одобравати робни знак "Препоручено од СПОС-а" као знак квалитета опреме и 
репроматеријала који ће ући у интерни систем контроле. Управо у 2015. години започећемо конкретне 
активности у том правцу, јер нисмо у претходном периоду били у могућности да организационо 
покријемо ту активност, планирану и претходне године. СПОС ће се посебно ангажовати на анимирању 
надлежних да обављају чешће контроле лекова за пчеле у промету, што смо чинили и у 2014. години.  

СПОС је 2013. године почео са организацијом регионалних стручних семинара у сарадњи са 
партнерима (детаљно описано у Извештају о раду за 2013. годину), и то ће се наставити и у 2015. 
години. У 2014. години остварен је максимални број бесплатних предавања (детаљније у Извештају о 
раду СПОС-а за 2014. годину). Иначе, друштва и удружења пчелара и даље ће имати право на једно 
бесплатно предавање годишње, што и даље не користе довољно.  

Једна од најважнијих активности која је већ у току, свакако је борба за очување изванредног 
успеха СПОС-а у поједностављивању процедуре конкурисања за субвенције по кошници. Као што је 
познато, сва пратећа документација за остваривање права на субвенције по кошници, коју смо морали 
да обезбеђујемо 2013. године и која је знатно реално умањивала износ за субвенције у 2013. години, 
укинута је у 2014. години на наш захтев и уз пуно разумевање Министарства пољопривреде, те су 
пчелари само требали да попуне један образац, потпишу га и пошаљу Управи за аграрна плаћања, без 
динара додатних трошкова, те је тако практично читава субвенција у 2014. години остала пчеларима. 
Међутим, поједини ветеринарски прваци, интензивно се залажу да се врате правила из 2013. године (да 
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се врати обавеза достављања Извода из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава, 
као и копије Уверења о здравственом стању животиња), против чега се сви заједно морамо борити.  

Приоритет ће нам бити даље усаглашавање ставова са Управом за ветерину, како би се европски 
прописи у ветеринарској заштити пчела у пуној мери применили и у Србији. Очекујемо пуну подршку 
чланства. Најважнија активност је свакако борба да Програм мера здравствене заштите пчела остане 
исти и у 2015. години као што је био у 2014. години, јер ИО СПОС-а апсолутно не може да прихвати било 
какво пооштравање по том питању, из простог разлога што је тренутно стање скоро идентично стању у 
већини европских држава, и не постоји ниједан разлог да код нас владају неки други прописи. Главни 
посао по том питању заправо треба да нам буде пуна примена свега што је усаглашено у 2014. години, а 
никако нови исцрпљујући преговори око неког евентуалног новог модела, јер то једноставно не долази 
у обзир.  

У 2015. години планирамо и даљи развој сарадње са Хемијским факултетом из Београда. 
Скупштини СПОС-а предлажемо одвајање 1.000.000 динара из буџета СПОС-а за учешће у акредитацији 
најсавременије лабораторије за анализу меда од Србије до Немачке, на име чега ће наши пчелари 
имати трајни попуст на све анализе рађене у овој лабораторији у висини од чак 30%. Јер, ако желимо да 
се коначно обрачунамо са фалсификаторима, мораће да се уведе анализа која без грешке потврђује да 
ли је неки мед пореклом од пчела или је фалсификован на било који начин, те ће ова активност СПОС-а 
бити залог за будућност, који ће нам обезбедити јефтине анализе.  

Као и увек, радићемо и на решавању других, стандардних текућих активности, као и евентуално 
новонасталих проблема у пчеларству. Подржаваћемо све пројекте значајне за пчеларство, у мери у којој 
будемо имали финансијска средства за ту подршку. На крају, позивамо вас да нам пошаљете писане 
предлоге за додатне активности СПОС-а које сматрате битним за развој пчеларства у било ком погледу. 
На основу ваших предлога и предлога чланова Извршног одбора, у протеклом периоду је реализован 
низ корисних активности које нису биле предвиђене Програмом рада, на чему вам се најлепше 
захваљујемо.  

Како смо говорили, тако смо и радили - свим својим снагама у претходном периоду, и сви 
заједно показали смо да умемо и можемо. Наставимо да показујемо да можемо још више, пре свега 
окупљањем свих наших потенцијала. Останимо заувек сложни и јединствени, без било каквих подела, 
јер то је једини начин да будемо успешни у борби за своја права. Само тако можемо остварити све своје 
заједничке интересе.  

 

За ИО СПОС-а, председник СПОС-а,  
Др мед. Родољуб Живадиновић  

 

 

 

 


