
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОС 
У 2022. ГОДИНИ 

 
Иза нас је турбулентна година по много чему. Започела је оставком председника СПОС-а, а завршила 
се новом надом да ћемо ипак наћи начин да савладамо изазове које је донела светска економска 
криза те пореметила тржиште меда.  
 
СПОС у 2022. ГОДИНИ  
 
СПОС је у 2022. години имао 7695 чланова, што је у односу на 2020. годину (8047 чланова) пад од 
4,38%. С обзиром на податке које смо добили са терена, најмање 1000 пчелара је преминуло у 
последње две године од короне (посебно у последња четири месеца 2021. године), тако да је све 
ово на жалост било очекивано. Изражавамо најдубље саучешће породицама наших преминулих 
чланова. Подсећамо, прошле године смо имали пораст броја чланова од 0,8% (детаљније ОВДЕ). 
Треба споменути и да је наша вибер група СПОС-а 31. децембра 2022. имала 4891 члана, док је пре 
годину дана имала 4321 члана, што је повећање од 13,2%.  
Када смо кренули 2008. године на пут на коме се тренутно налазимо, просечан број кошница по 
пчелару СПОС-а био је 29, а на крају 2022. године је 69,6 кошница. То је ОГРОМАН напредак заснован 
на тешком раду свих наших пчелара, али и значајној подршци државе. Само нашом масовношћу 
можемо ту подршку увећавати и проширивати! Међутим, та цифра је заправо већа, пошто смо 
приметили да и даље известан број удружења уопште не уноси у базу чланова податке о броју 
кошница и приноса меда својих чланова. То убудуће неће бити могуће јер ћемо развити механизам 
да се такав немар спречи, како бисмо имали апсолутно тачне податке.  
Просечна старост наших чланова у 2022. години износила је 57,3 године, што је само за 0,1 годину 
више него претходне, што говори о томе да младост не посустаје и да имамо нових младих чланова 
који нам одржавају просечну старост, иако су стари чланови сада старији за годину дана него 
претходне године.  
9,4% чланова СПОС-а су жене, што је највећи проценат од 2013. године, од када водимо статистику о 
том податку, а у односу на прошлогодишњих 8,1% је повећање од 1,3%.  
Чак 1782 члана СПОС-а има преко 100 кошница. Са преко 200 кошница их је чак 413 (прошле године 
свега 96), што су цифре које никада раније нисмо имали. Пре десетак година око 1% пчелара је имао 
преко 100 кошница, а сада их је чак 23,16%.  
 
ОСТАВКА ПРЕДСЕДНИКА СПОС-а  
 
Дана 15. априла 2022. године председник СПОС-а поднео је оставку следеће садржине:  
”Поштовани пчелари СПОС-а, 
Поштовани чланови Извршног одбора СПОС-а, 
Желим да Вас обавестим да сам донео тешку одлуку да поднесем оставку на место председника 
СПОС-а. 
У претходном периоду, од како сте ме изабрали за председника, СПОС је од обичног издавача 
часописа, постао најбоље организовано удружење пољопривредника у Србији и региону, успоставио 
је добру сарадњу са државом, изборио се за субвенције по кошници и за пчеларску опрему од око 
10 милиона евра годишње, успешно и неустрашиво се борио против фалсификата меда што је на 
крају довело до велике акције у којој је један фалсификатор ухапшен а очекује се још (нисмо се 
плашили ни најјачих, постављали смо билборде против нерада инспекција усред Београда…), 
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помогао акредитацију лабораторије на Хемијском факултету и тако добио попуст на анализе меда за 
наше чланове и до 30%, покренуо модеран сајт и увео електронску ИД чланску картицу ради 
информисања чланства, формирао бесплатну личну промотивну интернет страницу на сајту СПОС-а 
сваком свом члану пчелару и направио малопродајну и великопродајну берзу меда, покренуо два 
феноменална пчеларска сајма у Београду и Врању, купио и адаптирао нови пословни простор СПОС-
а након 113 година подстанарства у вредности од преко 100.000 евра који данас вреди око 190.000 
евра, покренуо и заштитио облик сопствене тегле за мед чланова СПОС-а која је почела да се 
примењује на целој територији Србије у 2016. години, израдио пратећи стандард квалитета „Добра 
пчеларска пракса“, укинуо „пашарину“ у националним парковима од јануара 2019, изборио се за 
измену Закон о средствима за заштиту биља те је забрањена примена инсектицида током цветања 
медоносних култура од 2009. године, а од 2022. године почиње примена новог закона да пестициди 
више не смеју слободно да се продају, нити ће моћи да их користе неуки људи све док не прођу 
обуку, израдио процедуре за борбу против тровања пчела и добио и спровео вредне пројекте по том 
питању, изборио се за младе пчеларе кроз улаз пчеларства у програм за младе пољопривреднике са 
до око 10.000 евра бесповратно по пчелару, изборио се за озбиљнију подршку пчеларима до 25.000 
евра бесповратно, изменио огромну већину лоших прописа, покренуо борбу против крађе кошница, 
увео бесплатну правну заштиту за већину проблема својих чланова, омогућио сваком пчелару да мед 
без посредника може да ставља у промет директно кроз трговине кроз једноставно и јефтино 
обезбеђивање РС броја, изградио и опремио Центар за образовање пчелара СПОС-а у Рачи, 
изградио Погон ”Наш мед” од 1.600.000 евра ради пласмана вишкова меда пчелара СПОС-а и тако 
срушио евидентни монопол који је дотле постојао на нашем тржишту и довео светске цене меда у 
Србију… Тренутно завршавамо пројекат који ће увести ред у гајење и селидбу пчела у Србији и тиме 
решити бројне ситније пратеће проблеме, а створени су и сви предуслови да се ускоро реши и 
проблем повољније регистрације пчеларских возила, што ће препородити пчеларство кроз 
охрабривање пчелара да набављају возила и више селе, што је једини могући начин борбе против 
климатских промена у пчеларству. 
Цело време на овом путу трпео сам бројне нападе покретане од оних којима је све ово пореметило 
нелегалне бизнисе или токове варања наших пчелара лажним лековима, парафинским сатним 
основама и слично, а посебно оних који су варали потрошаче фалсификованим медом, али и пакера 
који су због веће откупне цене меда остали без огромног дела зараде који је прешао у џеп пчелара, а 
богами и неких пчелара који су остали без довољне зараде јер су разрадили малопродају меда, али 
не само свог већ много више туђег, који су нелегално откупљивали и препродавали, а онда им се 
нагло смањила разлика у цени између откупне и малопродајне цене, јер је откупна нагло скочила. И 
све то ми није био проблем, све сам издржао уз помоћ најближих сарадника, уз вашу подршку, и 
настављао у обезбеђивању нових погодности за наше пчеларе. 
А онда видим да реално јако мали број пчелара разуме шта смо заправо урадили и створили од 
ничега. 
Већ две године Погон ”Наш мед” формира откупну цену меда у Србији, односно доноси у Србију 
светску тржишну цену меда што је раније била мисаона именица, а онда пчелари масовно продају 
мед другим пакерима који су им буквално до јуче завлачили руку ДУБОКО у џеп дајући им мање 
цене од реалних. Доказ за то имате већ у првој години рада Погона, када су пчелари изгубили преко 
2.000 евра по тони, јер су одмах после паше потрчали да предају мед другим пакерима, не верујући 
да ће Погон прорадити и моћи да пружи далеко већу цену. Ако ћемо се борити за већу цену меда на 
прави начин, онда сви морамо да предајемо мед НАШЕМ Погону (а не онима који су нас драли 
деценијама и због чијег неразума смо Погон и направили), како би Погон имао већи обрт, а самим 
тим смањио трошкове по килограму меда, те пчеларима дао ЈОШ ВЕЋУ цену меда у односу на 
тржишно могућу, јер Погон не зарађује, али на мањем обрту меда има веће трошкове по килограму 
меда. Погон нема обртних средстава, као што имају други откупљивачи па плаћају одмах, а ви сте им 
их дали предајући им мед годинама по ниским ценама. Зато исплата у Погону наступа када купац 
плати, али је исплата гарантована. Не може се лако доћи до веће цене меда, а ко то не разуме, 
осуђен је дугорочно на пропаст. 



Нејасни су ми и пчелари који мисле да је тренутна цена Богом дана, те да ће она опстати и 
повећавати се ако мед предају неком другом који нас већ две године прати са откупном ценом, јер 
још се не деси да пре нас дају понуду реалне тржишне цене пчеларима, већ нас прате када ми 
објавимо цену. 
Још су ми нејаснији пчелари са мањим бројем кошница који не продају мед на велико, што мисле да 
је малопродајна цена од 1.200 динара за килограм пала са Марса. Да Погон није довео реалну цену 
меда у Србију која је већ две године јако висока (тренутно око 840 динара за багрем), никад 
малопродајна цена не би толико отишла навише, а отишла је зато што је Погон ПОДИГАО ОТКУПНУ 
цену на ниво до тада малопродајне, и нормално да је цена скочила и у продаји на кућном прагу. 
Погон је донео дебеле користи свим пчеларима, али они то не разумеју, те мисле да је цена на 
кућном прагу дошла сама од себе. Ако мисле да мисле и даље, само нека мисле, али ту од мисаоног 
процеса нема ничега. 
Када сам постао председник СПОС-а багрем је откупљиван за 1,55 евра, то се тако брзо заборавило. 
Заборавило се и како смо се мучно годинама борили и надмудривали са откупљивачима за 
подизање откупних цена, и на крају били принуђени да до светске цене стигнемо својим Погоном, а 
он нам је сада донео највећу откупну цену у свету, чак за 0,8 евра тренутно већу него у Мађарској 
која формира цену као највећи произвођач. 
Пре неки дан, на отварању изложбе у Каменову, наш члан Петар Караџић без задршке изговори да 
СПОС треба да посвети пажњу малопродаји на кућном прагу, а не само ”Погон и Погон”, како рече, 
да га парафразирам… То ме је јако разочарало. Тај исти Караџић, иако је могао да приступи 
коришћењу тегле СПОС још од 2016. године, то до данас није учинио. А СПОС је прво пчеларима у 
руке дао теглу, па тек након 4 године од тог дана, покренуо Погон. Годинама причамо, и то не својом 
памећу, већ искуством из Немачке и Словеније, да само заједничком теглом, заједничким 
маркетингом и стратегијом ”купујте домаћи мед” можемо да се изборимо да кад потрошач види 
јефтинији увозни мед, купи домаћи а не увозни сумњивог квалитета и још сумњивијег порекла! 
Пчелар појединац не може ништа од тога да постигне. Ако Караџић и њему слични то не виде, питам 
се има ли сврхе даље радити на свему овоме? Можда народ жели повратак на старо? Можда је 
некад било боље. Могуће, јер некима је 1,55 веће од 7,1. Веће за њих. За већину пчелара никако не 
може бити веће. 
Поред свега тога, гледате људе који итекако узимају субвенције од државе, а тешко им да се учлане 
у СПОС, да бисмо били још јачи, и изборили се заједно за још веће користи за пчеларе. Јер, када 
одете на преговоре са државом са 8.000 чланова, и када одете са 20.000 чланова, не гледају вас исто. 
Прича да поменути пчелари то не разумеју не пије воду. Не схватају да без СПОС-а не би било 
субвенција по кошници, нити да може бити њиховог повећања? Не, даме и господо, схватају 
итекако, већ се ради о тоталној неодговорности, лакше је када други одради ваш посао, само што то 
одрађивање има границе, то је оно што не схватају. Само 208 динара месечне чланарине СПОС-а 
није ништа у односу на оно што СПОС доноси и може да донесе. 
У целој тој, изгледа узалудној борби (јер некад је било боље), моја породица трпи. Не виђају ме. Од 
6 ујутру до 24 увече само ми је СПОС у глави. Вреди ли све ово? Коначно од ове године имам и 
реалну надокнаду за свој рад у СПОС-у, јер годинама се штедело на свему па и на накнадама за рад 
посленика СПОС-а како бисмо све ово направили, али чему то? Новац не може бити сатисфакција, 
ако немате елан, а елан дају људи који препознају вредност вашег рада. Ако га не препознају, ако им 
све то не треба, онда да се вратимо на издавача часописа, да Погон затворимо, а не да даље 
унапређујемо систем. А ја у тој причи не могу да будем. Нека се свако запита шта жели? Ја сам се већ 
запитао, и назадовање не желим, назадујте без мене. 

Родољуб Живадиновић, 
Председник СПОС-а у оставци 

 
ИО СПОС-а РАЗМАТРАО ОСТАВКУ ПРЕДСЕДНИКА СПОС-а 
  
Након оставке председника СПОС-а објављене на сајту СПОС-а 15. априла (https://spos.info/ostavka-
predsednika-spos-a), ИО СПОС-а размотрио је 19. априла у тросатној дискусији наводе из оставке и 
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закључио да ствари стоје управо тако како је председник СПОС-а и описао, али није успео да га 
убеди да повуче оставку. 
Већ две године, Погон ”Наш мед” утврђује реалну светску тржишну откупну цену меда у Србији, а 
остали откупљивачи га прате. Цена је достигла такав ниво (око 840 динара за багремов мед) да је 
буквално превазишла дотадашњу малопродајну цену од 800 динара, самим тим извршила снажан 
притисак на њу, те је мед и у малопродаји код пчелара поскупео и достигао до 1200 динара. Пратила 
нас је висока светска цена меда у ове две године, која је подигла малопродајну цену на реалан ниво 
иако је куповна моћ становништва падала због короне а сада и кризе у Украјини, иако мед није 
основна животна намирница и није први избор у куповини хране. 
Тако су од Погона сви добили велику корист, како пчелари са малим бројем кошница који продају 
мед на кућном прагу, тако и пчелари са већим бројем кошница, који део меда пласирају на велико. 
ИО СПОС саставио је и објавио следећи текст као свој закључак, са којим се сложио и председник 
СПОС-а:  
  
ДА ЛИ СМО СХВАТИЛИ ШТА ЈЕ ПОГОН ДОНЕО? 
Сматрали смо да су две године више него довољне да људи схвате да су СПОС и Погон ”Наш мед” ти 
који се боре за цену меда, и то се заиста десило, сви су схватили. 
Али, НИСУ схватили КЉУЧНУ ствар, а то је да Погон не може да настави да одржава светску цену 
меда у Србији, ако пчелари наставе да свој мед већински предају другим откупљивачима. 
Јер, изгледа да пчелари мисле да највиша цена пада са неба, те да мед могу предати ономе ко може 
одмах да им плати, а цена ће сама од себе остати на највишем нивоу. Чињеница је да наш Погон 
НЕМА обртна средства. Да би се то превазишло, узимамо кредит од банке за један шлепер, али 
кредит је скуп, и сума је недовољна (треба нам најмање за 10 шлепера), а банка нам више неће дати 
јер немамо довољна средства обезбеђења, иако нама није јасно зашто, када мед не излази из 
земље док га купац не плати, али правила су таква. Прошле године смо управо то превазишли тако 
што смо донели одлуку да мед НЕ ИЗЛАЗИ из Србије док га купац не плати, или нам да неопозиву и 
безусловну банкарску гаранцију (наша банка исплаћује Погону мед чим истекне рок плаћања, ако 
купац не плати). Тиме су пчелари добили сигурност плаћања ако мед предају без плаћања до 
продаје. Међутим, они који мисле да све што лети то се и једе, предају мед откупљивачима који им 
плате одмах, и ми то са једне стране разумемо, јер су пчелари после лоших година обеспарени. Али 
не разумемо како ти исти пчелари не схватају да тиме уништавају будућу цену меда? Трагично је да 
се то НИКАКО не може објаснити пчеларима, и са те стране потпуно разумемо оставку председника 
СПОС-а, јер делује фрустрирајуће да неко 14 година испуњава СВА дата обећања, 2 године пчелари 
виде да Погон формира цену, а и поред тога још увек некога треба НА СИЛУ убеђивати шта је за њега 
добро? 
Пчелари мисле да ако другима предају мед, да ће светска цена опстати? НАРАВНО ДА НЕЋЕ. Само 
највећи извозник меда из Србије је прошле године извезао преко 8 пута више меда из Србије него 
Погон ”Наш мед”. Шта то говори? Говори да је од 9 пчелара, 8 њих предало мед том откупљивачу, а 
само 1 Погону ”Наш мед”. Уз све техничке проблеме које имамо у борби за светску цену меда у 
Србији, делује фрустрирајуће да 8 од 9 пчелара и даље већински предаје мед онима који су их 
годинама уништавали ниским ценама. ФРАПАНТАН податак! Не схватају да без Погона ту цену НЕ БИ 
ИМАЛИ НИ У СНУ! Због тога ИО СПОС-а у потпуности разуме оставку председника, јер је проценио да 
пчелари заправо НЕ ЖЕЛЕ све ово што он ради, тј. да им то није потребно, јер више воле да продају 
мед по 4 него по 7 евра. Ту њихову жељу свакако треба поштовати. 
  
ДА ЛИ НАМ ЈЕ СВЕ ТО ДОВОЉНО? 
Да не говоримо о томе колико је тешко НАЋИ купце који хоће да плате мед унапред, има их јако 
мало, али срећом постоје јер желе квалитет, али то не значи да је с њима лако преговарати. Поред 
тога, њихов број је ограничен. У СВАКОМ ТРЕНУТКУ сваки члан СПОС-а може прегледати преписку са 
купцима за ове две године рада Погона, да види колико је тешко продати мед по високој цени, са 
плаћањем унапред. 



Поред тога, у претходне две године имали смо несрећу да су пашне сезоне биле лоше, те је самим 
тим светска цена била релативно стабилна током целог периода откупа меда. Шта ће бити ако ове 
године замеди багрем, па цена буде варирала на недељном или месечном нивоу, што је уобичајено 
у нормалним годинама. Српски (и сви приватни светски) откупљивачи су пре отварања нашег Погона 
то једноставно решавали, тако што су пчеларима у старту давали смешну откупну цену меда, испод 
које се не очекује да падне у дужем временском периоду, а онда када мед продају, најчешће по 
много бољој цени, јако ретко по нижој, разлику ставе себи у џеп, а пчелари добију зна се шта – 
ДЕБЕЛИ МИНУС У ЏЕПУ. Сетимо се 2020. године када је Погон прорадио, а пчелари нису могли да 
сачекају да проради, већ су потрчали одмах после паше да продају багремов мед, и изгубили су 
више од 2000 евра по тони јер нису могли да се стрпе месец и по дана. Само за једну такву годину са 
том разликом у цени могли смо да градимо по један Погон! Али нама је изгледа још увек драже да 
богатимо приватне откупљиваче, уместо себе, и да продајемо мед јефтиније него скупље. 
  
ШТА НАС ЧЕКА У 2022? 
Рецимо да ове године, дај Боже, замеди багрем, да меда буде пуно, и да цена не само донекле 
падне, већ и варира неколико наредних месеци. Пчелар пријави мед за продају Погону, узорковање 
и прелиминарно анализирање меда траје најмање 30 дана, онда се мед преузима и хомогенизује 
што траје још око 10 дана, затим се шаље на финалну анализу што траје још 15-20 дана, и тек онда се 
може тражити купац и испоручити му мед, што траје још најмање 30 дана. Пчелар ће на крају 
наравно добити најбољу цену по којој се мед може продати на дан продаје, али та цена неће бити 
нити може бити она која је била актуелна на дан пријављивања меда. Јер, сада та стартна цена није 
ултра ниска као пре изградње Погона (па су приватни пакери касније могли да је компензују), већ је 
реална односно тржишна. И ОНДА ПИТАМО КО ЈЕ ТАЈ који ће то пчеларима моћи да објасни? КО ЈЕ 
ТАЈ КО ЋЕ ОБЈАСНИТИ да та цена може бити како ВИША тако и МАЊА? 
  
ПРЕДАЈТЕ МЕД СВОМ ПОГОНУ 
Погон је НОВИ ОБЛИК пласмана меда по принципу америчких кооператива. Једини прави пут јесте 
да се мед преда Погону, те када се купац нађе, и када се сви пчелари који чине тај шлепер сложе са 
ценом, мед и прода. То је уједно и основни предуслов за дугорочне уговоре, са којима долази и још 
боља цена. 
Поставља се питање, МОЖЕМО ЛИ МИ ТО ДА РАЗУМЕМО? Ако можемо, имамо перспективу да 
заувек имамо највише могуће светске цене. У супротном, цео ИО СПОС-а мораће да се сложи са 
председником СПОС-а, подржаће га на крају у давању оставке, а Погон затворити, јер је превише 
”поранио” за нашу свест. Онда ће бити занимљиво видети какве и колике ће се цене формирати на 
нашем тржишту. Ми одлично ЗНАМО да ће бити и ниже од некадашњих, јер пчелари ће бити ти који 
морају да плате ОГРОМНЕ ГУБИТКЕ приватних откупљивача у претходне две године, и тако плате 
цену што су се дрзнули да се успротиве некадашњим господарима цене меда у Србији. А ако још 
увек има пчелара којима то није јасно, врло брзо ће им постати јасно. 
Што више меда будемо предали Погону, цена ће бити још већа, јер Погон има (по тренутним 
ценама) фиксне месечне трошкове од 1.300.000 динара, те што обрт меда буде већи, трошкови по 
килограму ће бити мањи, и самим тим биће више простора за повећање цене откупа за наше 
пчеларе. 
На крају, сетимо се некадашњих воћарских задруга у Србији. Сељаци формирају задругу и она лепо 
ради, онда дође накупац, понуди 1 динар више, сви продају њему, задруга пропадне, а идуће године 
тај исти накупац дође и понуди 50% нижу цену, али задруге више нема. СТАВИТЕ ПРСТ НА ЧЕЛО и 
сачувајте Погон за своју децу својом мудрошћу! 
Зато ове године предајмо сви мед свом Погону, и будимо сигурни да ћемо имати најбољу тржишно 
важећу цену, као и претходне две године, ма која она била у тренутку продаје. И то одмах после 
багремове паше. У супротном, остаћемо без идејног творца целог развојног пута СПОС-а, а шта ће 
после бити, време ће показати. Свакако је дошло време да се пребројимо и договоримо како даље? 
  
ШТА ЈЕ РЕКАО ПРЕДСЕДНИК СПОС-а? 



Сматрамо да суштину дискусија председника СПОС-а на састанку треба представити јавности, поред 
свега онога што је већ уграђено у остатак овог текста или у саму његову оставку: 
”Ви добро знате да мене никад није поколебао нити бацио на колена било који плаћеник 
интересних група у сектору пчеларства. Никад нисам подлегао њиховим лажима, притисцима ни 
прљавим играма. Али, оно што ме је убило јесте да већина пчелара од оних за које смо све ово 
урадили, а то су наши чланови, не разумеју апсолутно НИШТА на чему радимо годинама. Некако су 
сви утонули у мисли да ће им све обезбедити СПОС, а да они ни прстом не треба да мрдну. Сматрам 
да је већина пчелара својим делима односно пре свега нечињењем показали да њима ништа од 
овога што ми радимо УОПШТЕ није потребно, ако је 8 од 9 пчелара одлучило да поново спусти цену 
меда у Србији. Ја сам њихову поруку разумео, и сматрам да је неопходно испунити им жељу. Ја сам 
активно учествовао у довођењу цене меда у Србији на светски ниво, али у њеном обарању не желим 
да учествујем”. 
  
ШТА ЈЕ ИО СПОС ПОСТИГАО У РАЗГОВОРУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ У ОСТАВЦИ? 
ИО СПОС-а одржао је хитну седницу, тражећи решење за целу ову ситуацију, јер је уследио масован 
притисак пчелара са свих страна да се спречи да он да оставку, односно да му се оставка не усвоји. 
Међутим, и поред свих наших аргумената, он је одбио да одустане од оставке, јер се изјаснио да је 
он подршку на речима имао и до сада, те да није видео скоро ниједну подршку која би гарантовала 
промену понашања свих нас, те да сви заједно свим срцем и акцијама кренемо даље. Рекао је да је 
показао свима да се све ово може урадити, али да сада они који сматрају да знају боље и да се може 
ићи наопаким путем а стићи на исти циљ, имају прилику да то и покажу. И то у правом тренутку, када 
је све доведено до врхунца успешности функционисања. 
ИО СПОС-а је свестан да ми наравно можемо и морамо наћи другог председника, али сматрамо да 
тренутно нисмо у ситуацији да ризикујемо и губимо године док се неко научи овом све 
компликованијем и обимнијем послу, већ да морамо бар на још неко време, по могућству што дуже, 
задржати постојећег председника. Председник СПОС-а у оставци је рекао да не намерава да повуче 
оставку, да је једноставно разочаран подршком само на речима, а од дела ни трага ни гласа, да без 
свеопштег рада сваког појединачног члана СПОС-а не жели више ни дана да ради било шта за СПОС, 
јер очигледно тај рад никоме ништа не значи, чим пчелари не шире заједничку визију осталим 
пчеларима да би се омасовили, јер само масовношћу можемо остварити нове продоре. 
На крају су, после тешког убеђивања, договорени следећи услови да до даљег, на кратко, на мање 
од месец дана повуче оставку, а да ће се 15. маја поново на ИО СПОС разматрати да ли су тражени 
услови испуњени те да ли ће је дефинитивно повући или не, ако се договорени услови не буду 
испуњавали онако како разум и логика налажу, јер, како је рекао, не жели да буде председник 
људима који истим жаром као он не дишу за будућност пчеларства и за још јачи СПОС као ЈЕДИНИ 
гарант те будућности. Укратко, потребно је да сви покажемо да речи подршке које смо му ових дана 
упућивали можемо да поткрепимо и делима, јер како је он и сам рекао, речи подршке је имао и до 
сада.  
  
ОДЛУКЕ ИО СПОС РАДИ ИСПУЊЕЊА УТВРЂЕНИХ УСЛОВА 
ИО СПОС-а донео је следеће ОБАВЕЗУЈУЋЕ одлуке за сваког пчелара СПОС-а и за свако удружење 
чланицу СПОС-а, да сви заједно покажемо да нам је СТАЛО до даљих успеха СПОС-а и увећања 
његове снаге на корист свих пчелара, те да уверимо председника СПОС-а да ипак ИМА за кога да 
ради: 
  
ОДЛУКА БРОЈ 1: Сваки члан СПОС-а НАЈКАСНИЈЕ до 15. МАЈА 2022, дужан је да учлани најмање ЈОШ 
ЈЕДНОГ познаника пчелара у СПОС, тако што ће му објаснити шта СПОС ради и обезбеђује за 
чланство (www.spos.info/sta-ja-imam-od-spos-a)! О имену пчелара ког је увео у СПОС да обавести 
своје удружење, а да удружење такве спискове (са оба имена) достави СПОС-у до 15. јуна. Посебно 
нагласити принцип кратковидости у томе да се конкурише за субвенције а да се не буде члан СПОС-а 
који се за те субвенције изборио код државе, те да нових продора по том питању једноставно не 
може бити ако не увећамо чланство и код државе покажемо још већу снагу и озбиљност. Ако 

http://www.spos.info/sta-ja-imam-od-spos-a


разговара и не успе да му објасни шта СПОС ради за све пчеларе у Србији, да његове генералије 
достави свом удружењу, да се зна да је стварно и са ким разговарао, а то што га није убедио није 
кључно; 
  
ОДЛУКА БРОЈ 2: Да пчелари покажу одговорност према напорима СПОС-а да се избори за цену, те да 
мед ВЕЋИНСКИ или у потпуности предају Погону ради даљег пласмана, како бисмо и даље пратили 
светску цену меда, а не после његовог затварања поново доживљавали уцењивања и огромне 
губитке због ниске цене меда. Они којима је хитно нужан новац, нека другим пакерима продају само 
онолику количину меда колико им је неопходно, остало нека предају Погону да бисмо одржали 
постигнуту цену. Проста математика разлике у цени показује да смо сваке године откупљивачима 
обилато и нежално сипали у њихове џепове вредност једног и по Погона односно преко 2 милиона 
евра годишње, а сада смо опет почели да радимо нешто слично; 
  
ОДЛУКА БРОЈ 3: Да пчелари СПОС-а на терену ПРАТЕ И СПРОВОДЕ СВЕ АКТИВНОСТИ СПОС-а, да свуда 
и свакоме објашњавају шта то СПОС ради за чланове и зашто је битно да нас има што више, да схвате 
да је СПОС тај који им обезбеђује светску цену меда и да без њихове подршке кроз УЧЛАЊЕЊЕ У 
СПОС, све то може да нестане, јер овај историјски моменат једноставно не смемо да прокоцкамо! 
Пчелари са мањим бројем кошница посебно све ово морају имати на уму и када већ нису желели да 
донирају изградњу Погона, који им је сада подигао продајну цену меда за 50%, да се бар потруде да 
раде на анимирању нових чланова и на ширењу гласа о неопходности јаког СПОС-а; 
  
У сваком случају, за затварање Погона потребна су само 3 радна дана, а за његово поновно 
покретање потребне су године, и то након што сви једног дана схватимо његову свеопшту вредност, 
кад схватимо шта смо изгубили, пошто је нисмо сви схватили до сада. То више нема никакве везе са 
актуелним председником на чију идеју и уз чије даноноћно залагање је и изграђен, већ има везе са 
свима нама, са нашом будућношћу и даљим напретком или назадовањем пчеларства Србије и 
враћањем у доба тржишног монопола, каквог и данас имају рецимо Бугарска и Хрватска, иако су 
чланице ЕУ, јер то нема никакве везе са ЕУ, све зависи од тога да ли се пчелари активно БОРЕ или 
помирљиво гледају својој пропасти у очи. Чак и Мађарска на данашњи дан има нижу откупну цену 
него ми. И ако то желите да прокоцкамо, немојте извршити горње 4 одлуке ИО СПОС-а. Тако ће вам 
жеља бити испуњена. А требате да знате да су одмах после оставке председника СПОС-а већ 
уследили састанци приватних откупљивача, сигурни смо да не праве никакву стратегију, већ да 
разговарају о лепом времену и зеленој трави. А ви спавајте. 
Дошло је пролеће, будите се већ једном или смо у проблему! 

Извршни одбор СПОС-а  
  
 
ЕПИЛОГ ОСТАВКЕ ПРЕДСЕДНИКА СПОС-а 
  
Председник СПОС-а написао је 23. маја 2022. године и објавио текст следеће садржине:  
 
ДРАГОРАДЕ, НЕМА ПРЕДАЈЕ! 
 Након продужења рока од додатних недељу дана за моју коначну одлуку да ли ћу повући оставку, 
након пријема стотине захтева да је повучем, који ме нису убедили јер већински и даље нису били 
праћени било каквим делима, дошло је и до преломног тренутка када ми је један од наших 
најбољих пчелара, иначе оболео од најтеже болести, Драгорад Ковачевић из Црне Баре код 
Богатића послао поруку следеће садржине: ”Одбројавам последње дане, а можда и сате, па желим 
да те поздравим као човека који је донео добра овој мојој професији као нико, тако да ће и мој син 
осећати те благодети. Бог те благословио”. 
Најежио сам се и расплакао примивши ову потресну поруку. Суочен са моралном дилемом да ли 
такву поруку требам да објавим, ипак сам се одлучио да то учиним, јер он припада добронамерним 
пчеларима који су заједно са мном проживели цео развојни пут СПОС-а од како сам изабран за 



председника… Сведочили смо заједно процесу оснивања задруге ”Мед Србије” која није успела јер 
није било добровољаца да је несебично воде уз лична одрицања, а у тренутку кад је оснивана 
чланови су маштали о цени багремовог меда од 2 евра, и та цена им је била главни циљ и мотив. 
Тешко је то данас некоме објаснити коме је мало и 10 евра. Заједно смо се залагали за све промене 
закона за које смо се касније и изборили, заједно маштали о увођењу субвенција које су се некада 
свима дешавале, само не нама. Толико тога од постигнутог је данас млађим генерацијама пчелара 
постало сасвим нормално, а били смо земља без икакве подршке државе. 
Драгорадовом поруком су сва та догађања буквално бљеснула кроз моју главу, и преломио сам, 
повлачим оставку, ако не због ичега другог, оно због таквих људи са којима смо се заједно борили и 
сањали исте снове, претворивши их касније у јаву. Много је нових снова пред нама да их заједно 
испунимо, и питам вас, да ли сте спремни да помогнете делима или ћете и даље само да ми 
говорите ”напред, Родољубе”? 
  
КАКО ДАЉЕ СА ПОГОНОМ? 
Пошто је круна активности СПОС-а, односно Погон ”Наш мед”, био повод за оставку због 
неразумевања великог броја пчелара какву нам сигурност он пружа, одлучио сам да покушамо још 
једном, и да видимо да ли пчелари желе да се заједно боримо за цену меда или желе своју сигурну 
пропаст? Шта год да желе, жеља ће им свакако бити испуњена. 
Дуго сам размишљао како даље, консултовао се са великим бројем добронамерних пчелара и 
чланова руководства СПОС-а. Дефинисали смо као главни проблем за већу сарадњу са Погоном, 
заправо обеспареност пчелара лошим годинама. Тиме су практично принуђени да мед продају што 
пре за било који новац који могу да добију одмах. 
Зато сам, уз добре савете руководства општине Рача, дошао на идеју да уведемо аконтну цену, коју 
би пчелари добили ОДМАХ након анализе односно приликом преузимања меда, а остатак до 
тржишне цене, кад се мед прода. Тако би пчелари имали довољно новца за покривање трошкова и 
улагања, а ипак би успели да продају мед по максимално могућим ценама.  
  
ОДАКЛЕ НОВАЦ ЗА АКОНТНУ ЦЕНУ? 
Наравно да је овде новац главни проблем, али верујем да сам успео да га обезбедим у висини до 
око 500.000-1.000.000 евра, зависно од потреба, а када нам наредних дана буде дефинитивно 
потврђено, обавестићемо вас путем сајта СПОС-а и навести извор. У случају да не буде тако, такође 
ћемо вас обавестити. 
  
КАКО БИ СЕ СВЕ НАВЕДЕНО СПРОВЕЛО? 
Пчелари требају да пријаве мед Погону НАЈКАСНИЈЕ до 30. јуна писаним путем. На тај начин знаћемо 
унапред тачно колико меда имамо за продају и моћи да склапамо и озбиљније уговоре. Мед ће 
моћи да се пријављује и касније, али овде наведена процедура важи само за багремов мед 
пријављен у задатом року, у коме би требало да га буде што више. 
Погон ”Наш мед” би га узорковао у најкраћем могућем року, који би био ултра кратак, онолико 
колико технички услови узорковања и добијања резултата анализа омогућују. 
Ако је мед добар, преузимање меда би почело буквално одмах по пристизању анализа уз пратећу 
исплату аконтне цене (аконтације) у висини од 3 евра по килограму. 
Остатак до тржишне цене на дан продаје меда био би исплаћен одмах по пријему новца од стране 
купца, који мора уследити пре испоруке меда купцу, или у складу са евентуално датом безусловном 
и неопозивом банкарском гаранцијом купца. 
Објављивања цене која ће важити за целу сезону не може бити, јер у годинама када меда има пуно, 
цена се може мењати и на недељном нивоу. 
Претходних година, када Погона ”Наш мед” није било, приватни пакери су веома лако објављивали 
цене, тако што су просто цену спустили до нивоа испод ког су веровали да ни у најгорем сценарију 
не може пасти. И онда су целе године држали ту исту цену, што је тржишно немогуће, али 
монополски итекако јесте. Сада, када смо монопол разбили у парампарчад, свако објављивање 
фиксне цене би било немогуће, управо због високе вероватноће њене сталне променљивости, а да 



пратимо некадашњи начин рада приватних пакера свакако нећемо, јер је то увек ишло на дебелу 
штету пчелара, што сте најбоље видели 2020. године, када су пакери откупљивали мед по око 4 евра, 
а када је Погон достигао око 2 евра већу цену од њихове, моментално су је и они подигли. Ако би 
тако нешто себи поново дозволили, онда треба да нестанемо јер за боље нисмо. 
  
ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ ДА СЕ ЗАЈЕДНО БОРИМО ЗА ЦЕНУ? 
Ако желите, чим изврцате багремов мед, пријавићете га Погону ”Наш мед” за продају најкасније до 
30. јуна 2022. године. Минимална количина меда која се може пријавити је 150 кг, а мед мора бити у 
металним бурадима од 200 литара, као и прошле сезоне. 
Ако недовољан број пчелара то учини, продаћемо пријављени мед, и одмах након тога затворити 
Погон, јер ће то онда бити једини начин да пчелари схвате шта раде! Када после тога цене буду пале 
испод светских тржишних, све ће свима коначно бити јасно! 
Треба јавно рећи да смо се на последњој хитној седници ИО СПОС-а, након моје оставке, само 
председавајући Скупштине СПОС-а Ђорђе Мркић и ја залагали за моментално затварање Погона, 
како би наведени пад цена испод тржишних сви видели одмах, па након тога ваљда и схватили који 
нам је једини прави пут! Сви остали су били против. Време ће показати ко је био у праву, јер ово сада 
је последњи покушај да на тежи начин свима докажемо шта је једина истина. Најлакши и најбржи 
начин би свакако било моментално гашење Погона. 
  
КАКО ПРИЈАВИТИ МЕД ЗА ПРОДАЈУ? 
Најпре попуните следећи образац или СВЕ те податке пошаљите вибером: 
1 – Име и презиме пчелара члана СПОС-а који је носиоц регистрованог пољопривредног газдинства, 
са адресом пребивалишта; 
2 – Назив друштва/удружења пчелара преко кога сте се учланили у СПОС;  
3 – Адреса локације меда; 
4 – Мобилни и фиксни телефон, мејл; 
5 – Врста и количина меда која се нуди (минимум 150 кг) са навођењем године врцања меда (ако 
имате ПРАВИ ливадски мед са планина, то назначите као посебну врсту меда, ван цветног меда). 
Процена количине меда мора бити што прецизнија, и није дозвољено у међувремену продати мед, 
већ добро размислите пре него пријавите колико тачно меда желите продати преко Погона;  
6 – Наведите да ли сте потписали Уговор о лиценци за приступ Стандарду квалитета „Добра 
пчеларска пракса“, као и датум потписивања уговора, јер ће ваш мед онда имати већу откупну цену; 
  
Kонтакт особа којој шаљете наведене податке (искључиво мејлом, Вибером или редовном поштом) 
је комерцијалиста Погона „Наш мед“ Марко Глишић, 064/65-77-
833, nasmed.prodaja@gmail.com. Трудите се да комуникацију обављате вибером, ради ефикаснијег 
рада. Погон ”Наш мед” нема 60 радника као поједини пакери који их плаћају нашим новцем, већ 
само 5, и то једноставно морате да схватите, морате их поштедети сваког непотребног губитка 
времена. 
Ако немате финансијских могућности да позовете комерцијалисту Погона, а то вам је неопходно, 
довољно је да му пустите СМС поруку о томе, и он ће вас позвати о трошку Погона!  
Пошто ће он често бити на узорковању на терену, имајте разумевања ако вам се не јави увек на 
телефон, те му пошаљите СМС поруку и јавиће вам се чим буде могао. Ако се не јави до краја дана, 
сутра ујутру позовите директора Погона Ненада Портића на 060/444-07-07.  
Ако понуду меда шаљете редовном поштом, шаљите је на адресу: Погон „НАШ МЕД“, ул. Солунских 
ратника бр. 2, 34210 Рача. 
Ако шаљете брзом поштом, упишите број телефона примаоца: Ненад Портић, 060/444-07-07). 

Председник СПОС-а Родољуб Живадиновић 
 
ДЕКЛАРАЦИЈА О ЗАШТИТИ ПЧЕЛА 
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У овом периоду декларацију о заштити пчела потписале су градови и општине Пирот, Власотинце, 
Ариље, Врање, Сврљиг, Ивањица, Прибој, Параћин, Димитровград, Пожега, Нова Варош, Лучани, 
Кучево, Богатић, Кладово, Пријепоље, Бач, Кањижа, Сурдулица, Петровац на Млави, Нови Пазар, 
Сокобања, Неготин, Бојник, Ћићевац, Нова Црња, Тутин, Топола, Ковин, Бољевац, Оџаци, 
Босилеград, Владичин Хан, Бор, Бела Паланка, Краљево, Рашка, Мерошина, Крагујевац, Трстеник и 
Сјеница.  
Молимо вас да предузмете мере да и ваша општина што пре потпише, пре сезоне.  
 
ТРИБИНЕ 
 
Председник СПОС-а одржао је трибину о раду СПОС-а у Ужицу, Зајечару, Бојнику и Ковину, а заменик 
председника СПОС-а у Јагодини.   
 
РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОПРЕМУ 
 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је 
крајем децембра 2021. Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за 
унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству  у 2022. години. Ради се о 
националним субвенцијама, које се објављују сваке године годинама уназад.  
Право на подстицај остваривао је подносилац, који је између осталог, у потпуности реализовао 
инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године, а најкасније до дана 
подношења захтева за остваривање права на подстицаје. 
Поступак се покретао подношењем Захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење 
примарне производње биљних култура у 2022. години у периоду од 4. јануара до 28. фебруара 2022. 
године преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 
Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа 
за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд. 
Подстицаји су утврђени у износу од 50% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ 
средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју 
са отежаним условима рада у пољопривреди. 
Највиши укупни износ подстицаја који је корисник подстицаја могао да оствари је 800.000 динара. 
Мали део захтева исплаћен је у 2022. години, али до краја марта 2023. биће исплаћени сви, иако је 
било и другачијих најава да неће бити исплаћено, али је на крају ипак донета правилна одлука.  
  
ОБЈАВЉЕН ИЗМЕЊЕНИ ПРАВИЛНИК 50:40:10 
 
У Службеном гласнику Републике Србије 17. јануара су објављене измене и допуне Правилника о 
додели бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду. Да подсетимо, 
ради се о Правилнику Министарства пољопривреде и Светске банке којим се могу добити значајна 
бесповратна средства од више десетина хиљада евра, а улагање пчелара је у старту само 10%, док 
50% добија бесповратно од државе, а преосталих 40% обезбеђује кроз кредит код пословних банака 
под повољним условима на неколико година.  
Све што смо тражили да уђе у списак за подршку је ушло. На жалост, возила за пчеларство (камиони 
и пикапови) нису прошла у овом кругу, очекујемо их наредни пут јер пројекат траје 3 године, ово је 
прва објава а биће их 3, али изградња свих врста објеката за пчеларство јесте. Такође је јако важно 
да је по први пут у један овакав Правилник и то САМО за пчеларе омогућено да се добије додатних 5 
бодова ако сте члан неког удружења пчелара. Остали пољопривредници морају бити чланови неке 
задруге, како би добили ових 5 бодова. За конкурисање се пише бизнис план, а након бодовања 
објављује се ранг листа. Храбри то што је министар за претходни овакав конкурс за ратарство, после 
конкурса обезбедио додатна средства, те смо препоручили што већем броју пчелара да обавезно 



конкурише, посебно што вам апликација неће пропасти чак и ако не прођете на конкурсу, јер ћете 
имати још две прилике, још једну у овој и једну у наредној години, јер пројекат траје три године и 
објавиће се укупно три конкурса.  
Објављене измене и допуне Правилника можете преузети кроз 4 линка на сајту СПОС-а: 
www.spos.info/objavljen-izmenjeni-pravilnik-504010. Ево списка опреме и објеката за које се могло 
конкурисати:  

1.5. 

Инвестиције 
усмерене у 
унапређење 
конкурентности 
примарне 
пољопривредне 
производње у 
сточарству у 
области 
пчеларства 
  

Набавка нове опреме за 
пчеларство 

1)     Апи инхалационе коморе; 
2)     Аутоматске пакерице за 
паковање меда у тегле и фолије 
(за чајеве); 
3)     Аутоматски сто за 
паковање меда; 
4)     Дупликатори за мед, са или 
без мешача; 
5)     Електричне пумпе и 
пунилице за мед; 
6)     Електрични 
декристализатор; 
7)     Електрични отклапач саћа; 
8)     Инкубатор за матичњаке; 
9)     Каде за отклапање саћа; 
10)  Контејнери и платформе за 
држање и транспорт пчела; 
11)  Кошнице и делови 
кошница; 
12)  Машине за одвајање меда 
од воштаних поклопаца; 
13)  Механички и електрични 
палетари и виљушкари; 
14)  Миксери за прављење 
мешавина од пчелињих 
производа; 
15)  Млин за шећер и машине 
за израду теста (погача) за 
дохрану пчела; 
16)  Надзорне камере са 
одговарајућим изворима 
напајања, за надзирање 
пчелињака; 
17)  Опрема за вађење перге и 
матичног млеча; 
18)  Пластичне складишне 
палете; 
19)  Прохромска амбалажа за 
мед; 
20)  Пчеларске ваге за мерење 
кошница; 
21)  Ручна преса за сатне 
основе. 
22)  Ручне или механизоване 
дизалице и мини зглобни 
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утоваривачи за утовар и истовар 
(оспособљени за подизање и 
ношење једне или више 
кошница одједном); 
23)  Сатне основе произведене 
од пчелињег 
воска  (максимално 0,75 kg по 
обележеној кошници) или 
пластике (до 10 комада по 
кошници); 
24)  Специјализовани млинови 
за прополис и полен; 
25)  Стамбени или 
интермодални контејнер за 
врцање меда на терену; 
26)  Стресач пчела и издувач 
пчела (тзв. ручни дувач за 
лишће); 
27)  Сублиматор оксалне 
киселине; 
28)  Сушара за полен, 
29)  Теретне ваге за мерење 
буради носивости до 1000 kg; 
30)  Топионици за восак; 
31)  Уређај за исушивање влаге 
из ваздуха објекта за врцање, 
складиштење и паковање меда; 
32)  Хладњача (контејнерска) за 
чување саћа и пчелињих 
производа; 
33)  Центрифуге. 

Набавка нових приколица 
за превоз пчелињих 
друштава 

1)     Све врсте приколица за 
моторна возила за превоз 
кошница, контејнера и 
платформи. 

    

Изградња објеката за 
складиштење пчеларске 
опреме 

1)     Изградња објеката за 
складиштење пчеларске 
опреме 

Изградња објеката за 
врцање, складиштење и 
паковање меда 

1)     Изградња објеката за 
врцање, складиштење и 
паковање меда 

Изградња и опремање 
хладњача (класична или 
контејнерска) за чување 
саћа и пчелињих 
производа 

1)     Изградња и опремање 
хладњача (класична или 
контејнерска) за чување саћа и 
пчелињих производа 

 



Објављен је и Jавни позив за конкурисање који можете погледати на сајту СПОС-а: 
www.spos.info/objavljen-javni-poziv-za-konkurisanje-po-pravilniku-504010.  
Рок за подношење пријава је био од 24. јануара до 23. фебруара 2022. године. 
За спровођење овог Правилника била су обезбеђена средства у износу од 360.000.000 динара. 
Укупна врeднoст инвeстициja у индивидуaлном пословном плану изнoси у динарској 
противредности од 20.000 до 50.000 евра, односно минимaлни изнoс бeспoврaтних срeдстaвa је oд 
10.000 – 25.000 еура. Пчелар би значи (у случају узимања минималног износа) одмах морао да 
уложи минимално 2.000 евра, држава би му дала минимално 10.000, а кредит би узео у износу од 
минимално 8.000 евра.  
 
ОБЈАВЉЕНА РАНГ ЛИСТА ПО КОНКУРСУ 50:40:10 
 
Министарство пољопривреде је 30. марта објавило ранг листу на конкурсу по правилнику познатом 
као 50:40:10. Ранг листу погледајте на www.minpolj.gov.rs/obavestenje-5.  На конкурс се пријавило 
свега 1340 особа из сфере сточарства, очекивали смо да ће бити много више. Као што ћете и сами 
видети, многи пчелари су високо котирани, и права је штета што није више пчелара конкурисало, јер 
би тако више пчелара ушло у круг оних који ће добити значајан новац. Према незваничним 
информацијама, очекивало се да ће на конкурсу проћи сви који су имали најмање 50 бодова.  
 
КОНКУРС ЗА ПЧЕЛАРСТВО И У ВОЈВОДИНИ 
 
И АП Војводина је објавила Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларству 
на територији АП Војводине у 2022. години. Укупно је за пчеларство опредељено 30.000.000 динара. 
Минималан износ бесповратних средстава по пчелару је 40.000 динара, а максимални 300.000-
330.000 динара. Све остале детаље, као и потребну документацију за конкурисање можете наћи на 
сајту СПОС-а: www.spos.info/konkurs-za-pcelarstvo-i-u-vojvodini. Конкурс је био отворен до утрошка 
средстава, закључно са 18. фебруаром 2022. године.  
 
НИЖЕ ЦЕНЕ АНАЛИЗА МЕДА ЗА ЧЛАНОВЕ СПОС-а 
 
Као што је познато, СПОС редовно потписује уговоре са лабораторијама о остваривању значајно 
нижих цена анализа меда за чланове СПОС у односу на тржишно важеће. На сајту СПОС-а објављен 
је нови ажурирани списак лабораторија, са условима анализа меда, који можете погледати на 
www.spos.info/analize-meda.  
У 2022. години сви чланови СПОС-а добили су бесплатну књигу о начину легалног пласмана меда на 
мало и велико (књигу у дигиталном формату ВЕЋ САДА можете преузети на www.spos.info/vodic-
uslovi-za-stavljanje-meda-u-promet-na-veliko-i-malo-2, а у фебруару је сваки члан СПОС-а добио у 
штампаном облику, и могао да је преузме код свог председника удружења), која садржи и све што је 
неопходно да знате о анализама меда које закон захтева.  
 
НОВА РУБРИКА ЗА ПОТРОШАЧЕ НА САЈТУ СПОС-а 
 
У 2022. години дошло је и до нове реорганизације сајта СПОС-а, тако што је отворена нова рубрика у 
главном менију под називом ЗА ПОТРОШАЧЕ. 
У ову рубрику смештена је малопродајна берза меда где сваки потрошач меда може лако да нађе 
сваког члана СПОС-а који себи отвори бесплатну страницу са презентацијом своје понуде. Како да се 
и ви нађете на списку понуда прочитајте на www.spos.info/besplatan-sajt-za-clanove-spos-a.  
Ту је наравно и понуда меда кроз великопродају, где сваки члан СПОС-а који није задовољан 
откупним ценама или условима откупа меда у Србији, може да понуди свој мед кроз продају на 
велико.  
Отворена је нова рубрика ОСНОВНО О МЕДУ, кроз коју потрошачи могу да се упознају са основним 
вредностима меда, али и других пчелињих производа.  
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Посебна страница О КРИСТАЛИСАЊУ МЕДА свакоме ће до детаља објаснити овај природни процес.  
Ту је и страница СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ АЛЕРГИЈЕ НА ПЧЕЛИЊИ ОТРОВ И ПОЛЕН. Из дана у дан се број 
рубрика повећава.  
На крају налази се рубрика ДЕЦА ТИ СЕ РАЂАЛА, преко којих родитељи најмање два малолетна 
детета могу да дођу до бесплатне тегле меда, што је наш скромни допринос подстицају рађања 
(детаљније na www.spos.info/program-deca-ti-se-radjala-podrska-merama-drzave).  
Позивамо све ауторе који имају квалитетне текстове на тему вредности пчелињих производа да нам 
их пошаљу ради објаве у овој рубрици. Досадашње текстове је бесплатно за сајт написао председник 
СПОС-а.  
 
ЈОШ СНАЖНИЈЕ ПРОТИВ КРАЂА ПЧЕЛА  
 
Ажуриран је списак чланова Оперативног тима СПОС-а за сузбијање крађа пчела. Тим чине:  
 

Радивоје 
Стојановић, 
шеф Тима 

 
Београд 

060/3440192 

operativni.tim@gmail.com  

064/6576330 

    060/4440126   

Раде 
Стевановић 

Апатин 
063/7799008 stevra64@gmail.com 

Филип 
Петровић 

Крушевац 
064/8924982 filip.petrovicks@gmail.com  

Ратко 
Лазаревић 

Суботица 
065/8925317 laratko@gmail.com  

Драгољуб 
Крстић 

Врбас 
060/000-402 krsticdragoljub@gmail.com 

Марко Сандић Нови Сад 
060/01-3800 sandicmarko@gmail.com  

Радован 
Ћендић 

Нови Сад 
060/0719561 radovancendic@gmail.com  

Горан Почуча Бачка 
Топола 062/1863458 pocucbt.gp@gmail.com  

Љубиша 
Вучетић 

Ужице 
065/2320238 ljubisa.pčelar@yahoo.com  

Горан 
Поповић 

Зајечар 
065/2426016 goranbpopovic@gmail.com  
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Небојша 
Филиповић 

Прокупље 
064/0721490 nebojsaf2@gmail.com 

Иван 
Ђорђевић 

Прокупље 
064/2858129 ivanivana.djordjevic@gmail.com 

Горан Илић Алексинац 
065/2086264 gajde973@gmail.com 

Макуљевић 
Предраг 

Кучево 

060/3880205 predragmakuljevic@gmail.com 

  
До сада су формирани локални оперативни тимови у Апатину, Новом Саду, Београду, Крушевцу, 
Нишу, Ужицу и Зајечару. У току је формирање локалних тимова у Крагујевцу, Пироту и Кикинди.  
Све о начину рада Оперативног тима СПОС-а за сузбијање крађа пчела можете прочитати na 
www.spos.info/krada-pcela.  
 
ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ПЧЕЛИЊЕГ ДРУШТВА 
 
Често се јавља потреба за утврђивањем реалне вредности пчелињег друштва, након штета насталих 
услед крађе, пожара, поплаве, саобраћајне незгоде и слично. 
ИО СПОС-а често контактирају разни званичници тражећи информације о реалној вредности 
пчелињег друштва. Она је наравно релативна, посебно тржишна цена, јер зависи од дела године, 
али ИО СПОС-а је најпре израчунао колико пчелара кошта, ако би све купио по тренутним тржишним 
ценама, да формира једно пчелиње друштво са три ЛР наставака (иста цена је и за ДБ са два 
медишта), са нешто залиха хране за друштво, и са празним изграђеним медиштима.  
Цена коштања нових „делова“ кошнице по тренутним тржишним ценама:  
 
Кошница: 55-70 евра (АЖ кошнице су скупље за 35 евра од наведених цена)  
Заштита кошнице: 4 евра  
Несклопљен рам за кошницу: 0,3-0,4 евра  
Склопљен и ожичен рам за кошницу: 0,6 евра  
Сатна основа: 0,13 евра по квадратном дециметру  
1,2 кг пчела: 30 евра  
Матица: 13 евра  
Изграђен ЛР рам са 2,5 кг меда: 24 евра  
Изграђен ЛР рам празан: 2 евра  
100 г прополиса: 10 евра  
4 кг пчела без матице (колико најмање чини једно друштво у врху сезоне): 100 евра  
 
Када се по овим ценама срачуна вредност једног пчелињег друштва, тако да пчелар купи све ново, и 
дође до пчелињег друштва спремног за пашу са 4 кг пчела у кошници, довољно легла, 1 ЛР телом у 
плодишту, и 2 изграђена ЛР тела у медишту, такво пчелиње друштво пчелара кошта 453 евра!  
Што се тиче тржишне цене када пчелар ЖЕЛИ да прода такво пчелиње друштво, односно да га 
понуди тржишту, ту ствари стоје нешто другачије. Кошница није нова, матица није млада, у плодишту 
није само мед већ има и шећерне дохране итд, те пчелиње друштво у горе наведеном стању 
достиже цену на тржишту од 100 до 270 евра, зависно од дела године и прецизније сагледаног 
стања.  
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Што се тиче тржишне цене када пчелар НЕ ЖЕЛИ да прода такво пчелиње друштво, већ му се оно 
„отме“ тровањем (ништа из кошнице се након тога не може употребити јер је загађено пестицидима, 
те код тровања не постоји нити може постојати „делимично“ тровање, јер је унутра све уништено и 
није за употребу), крађом, пожаром, поплавом, саобраћајном незгодом, а узимајући у обзир да 
кошнице нису нове ни матице младе, да има и старог саћа ниже вредности, онда такво пчелиње 
друштво не може коштати мање од 350 евра.  
 
ДА ЛИ НАМ ЈЕ ПОТРЕБНО ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ 
 
ИО СПОС добио је понуду од осигурања Wiener Städtische за чланове СПОС-а за осигурање од 
последица несрећног случаја (незгоде), као и за случај тежих болести и хируршких интервенција. ИО 
СПОС-а разматрао је понуду и донео одлуку да покрене ЈАВНУ РАСПРАВУ на ову тему, да се о томе 
поприча у удружењима, и закључи који проценат пчелара је заинтересован за такву врсту осигурања 
из понуде. Ако би интересовање било масовније, тако нешто би се предвидело од 2023. године, када 
би пчелари доплатили тих 290 динара. Ако интересовање буде слабо, онда бисмо одбили 
понуду. Молили смо удружења да на својим скуповима, на друштвеним мрежама и на други начин, 
дођу до податка има ли интересовања међу пчеларима, те да то јаве СПОС-у до краја априла 2022. 
године. За 290 динара годишње по члану СПОС-а (само ако се осигурају СВИ чланови Савеза), нуди 
нам се следећа осигурана сума:  

Смрт услед незгоде Инвалидитет 100 % Лом костију 

100.000,00 200.000,00 2.000,00 

 
Осигурати се могу сви чланови удружења, без обзира на њихово здравствено стање, општу радну 
способност, осим душевно болесних лица и лица потпуно лишених пословне способности. Може се 
уговорити за свако лице које у моменту почетка трајања закљученог уговора о осигурању није било 
старије од 75 година живота нити млађе од 14 година. 
Осигурање од последица несрећног случаја (незгоде): Несрећним случајем се сматра сваки 
изненадни и од воље осигураника независни догађај који, делујући углавном споља и нагло на тело 
осигураника, има за последицу његову смрт, потпуни или делимични инвалидитет, пролазну 
неспособност за рад или нарушење здравља које захтева лекарску помоћ. Осигуравач даје покриће 
за несрећне случајеве, у складу са Условима осигурања, које задесе осигураника свуда и на сваком 
месту, за свих 24 сата. 
Према закљученом уговору, у складу са одредбама Општих и Допунских услова за осигурање лица 
од последица несрећног случаја, осигуравач, Wiener Städtische осигурање а.д.о. Београд, има 
обавезу када наступи осигурани случај да исплати накнаду из осигурања у висини: 
– целе осигуране суме за случај смрти или потпуног инвалидитета осигураника; 
– проценат од осигуране суме уговорене за инвалидитет, који одговара проценту делимичног 
инвалидитета, према Табели инвалидитета која је саставни део Општих услова за осигурање лица.  
 
МЕДИЈИ 
 
Председник СПОС-а дао је интервју сајту Е-клиника о апитерапији, који можете прочитати 
на www.eklinika.rs/prirodna-medicina/50230-koji-med-treba-uzimati-ako-smo-malokrvni-ili-imamo-
problem-sa-zelucem-preporucuje-dr-rodoljub-zivadinovic. На ТВ Б92 гостовао је у емисији „Плодно и 
родно“, гостовање погледајте на https://youtu.be/6tkkdC7TZiI. На TV HAPPY гостовао је у емисији 
”Боља земља”. Гостовао је и на РТС дан пре XIII Државног пчеларског сајма, снимак погледајте 
на www.youtu.be/pSOyjv5bsV8. 
Председник СПОС-а гостовао је 18. јануара на РТС1 у Јутарњем програму у 8.30. Током гостовања од 
чак 18 минута обрађено је више тема, нова истраживања о вредности меда у исхрани, а најављен је 
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и почетак пласмана меда кроз објекте Лидла почев од понедељка 23. јануара 2023. године. Снимак 
погледајте на https://spos.info/snimak-gostovanja-na-rts-predsednika-spos/ 
Председник СПОС-а је 18. децембра гостовао у емисији „Плодно и родно” на ТВ Б92, а гостовање од 
19,5 минута можете погледати на https://spos.info/gostovanje-predsednika-spos-u-plodno-i-rodno-na-
tv-b92/, почиње на 31 минут и 30 секунди.  
Вредни и неуморни председник УП Бојник Драган Николић гостовао је на лесковачкој телевизији 
TV4S. Цело гостовање можете погледати на https://spos.info/predsednik-up-bojnik-gostovao-na-tv4s-u-
leskovcu/ 
Председник СПОС-а гостовао је у емисији „Наше добро“ на АГРО ТВ 
(www.youtube.com/watch?v=PiGPHSKi6Wk, прилог о разлозима за давање оставке почиње на 3 
минута и 10 секунди од почетка емисије, а други прилог везан за стање багремове паше и цене меда 
почиње на 21 минут и 45 секунди), затим на ТВ ПИНК уживо 
(www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7nLpCR7DxYs), као и на РТС уживо 
(www.youtube.com/watch?app=desktop&v=S7WFBd9LlRc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DXuSQacWtvB
8OXrePgjeUwBOZGsdgi1oGTIOtBn1ZIshM1AXQN8k6dMU).  
Председник БУП Станко Рајић дао је изјаву за Политику (www.politika.rs/scc/clanak/507691/Pcele-
moramo-da-cuvamo-bez-njih-ne-bi-bilo-ni-
hrane?fbclid=IwAR0wMZEwC4JNmC26vRwTxg_YLrqN9IjCucfVFCCzlUznQ5l2WpRh7gn0oEs). Пчелар Зоран 
Милојковић из Ниша учествовао је у емисијама више медија (www.spos.info/veceras-emisija-o-
pcelarstvu-na-niskoj-tv-zona-plus, www.spos.info/gostovanje-na-radio-beogradu-u-decjoj-emisiji-
zbunovnik, www.spos.info/niska-tv-zona-plus-o-zastiti-pcela-od-trovanja).  
Председник СПОС-а дао је дужи интервју за емисију ФАРМА, који можете погледати на: 
www.spos.info/rat-oko-bagremovog-meda-intervju-predsednika-spos-za-emisiju-farma. О пестицидима, 
третману комараца из авиона и пласману меда говорио је на нишкој TV BELLE AMIE, што можете 
погледати на:  www.spos.info/o-pesticidima-tretmanu-komaraca-iz-aviona-i-plasmanu-meda-na-niskoj-tv-
belle-amie.  
Председник СПОС-а дао је изјаву за портал BIZNIS.RS коју у целости можете прочитати 
https://biznis.rs/preduzetnik/kilogram-meda-u-trgovinama-i-do-2-000-dinara/.  
 
СНИМА СЕ РЕДОВНА ЕМИСИЈА НА РТС О ПЧЕЛАРСТВУ 
 
Еколошка редакција РТС у сарадњи са СПОС снима редовну емисију о пчеларству. 
Емисија ће се емитовати на другом програму РТС, трајаће неколико минута али ће се емитовати 
редовно, једном недељно. До сад је снимљено доста материјала, за најмање 10-15 епизода, а 
снимање још увек траје.  
Са екипом РТС на терену 4 дана је провео и председник СПОС, када је снимљен велики број прилога 
у Зрењанину, Сремским Карловцима, Фрушкој Гори, Крагујевцу, Власотинцу и Сурдулици односно 
подручју Власинског језера.  
Феноменална екипа РТС била је на висини задатка, те их овом приликом похваљујемо и надамо се 
да су били задовољни нама пчеларима. Прехрабри сниматељ који ниједног тренутка није желео да 
обуче пчеларску заштитну блузу коју је СПОС обезбедио, иако је буквално улазио у ројеве пчела са 
предње стране кошница и малтене у саму кошницу, заслужио је и да се нађе на насловној страни 
часописа ”Српски пчелар” за август ове године.  
Новинару РТС-а Бојану све честитке на преданом и мотивисаном раду, као и свим члановима његове 
бројне екипе, који су високо професионално урадили овај посао, те једва чекамо да видимо емисије, 
које ће се тек монтирати и припремати за емитовање.  
Такође се надамо да је ово само почетак добре сарадње СПОС и РТС на корист грађанства које ће 
коначно моћи да добије тачне информације о свим аспектима пчеларства.  
 
ПОГОН „НАШ МЕД“ И СПОС НА СВЕТСКОЈ ИЗЛОЖБИ ЕКСПО 2020 ДУБАИ И САЈМУ ГАЛФУД 
 
У граду Дубаију у Уједињеним Арапским Емиратима од 12. до 20. фебруара 2022. године Погон „Наш 
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мед“ доо и Савез пчеларских организација Србије (СПОС) представили су се на тематској недељи 
престижне светске изложбе ЕКСПО 2020 ДУБАИ „Пољопривреда и прехрана“ и сајму Галфуд, једном 
од највећих сајмова прехрамбене индустрије у свету, што је под повлашћеним условима омогућила 
Привредна комора Србије у сарадњи са Владом Републике Србије, како у смислу бесплатног 
излагања и продаје наших производа, тако и бесплатног пута авионом, који је платила Влада Србије.  
На светској изложби ЕКСПО 2020 ДУБАИ која је трајала од 1. октобра 2021. до 31. марта 2022. године, 
Република Србија, заједно са више од 190 земаља и територија из целог света, учествовала је са 
темом учешћа Републике Србије „СРБИЈА СТВАРА ИДЕЈЕ – Инспирисани прошлошћу, обликујемо 
будућност“ (детаљније ОВДЕ). Република Србија се на овој светској изложби представила у 
националном павиљону површине од 2.000 квадратних метара у тематском делу који носи назив 
„Мобилност“ (Mobility). Као што је познато и НАШ МЕД се налазио на овој изложби током читавог 
трајања изложбе (детаљније ОВДЕ), а НАШ МЕД могао се наћи изложен и у српском пословном 
центру који се налази у Пословном Парку Дубаи Југ (Srbija biznis hab Dubai South – детаљније ОВДЕ).  
НАШ МЕД се продао током трајања изложбе у вредности од око 6.000 евра.  
У оквиру осме тематске недеље „Пољопривреда и прехрана“, одржаној у периоду од 12. до 20. 
фебруара 2022. године, делегација Погона „Наш мед“ доо и СПОС-а на ЕКСПО 2020 ДУБАИ је 
представила НАШ МЕД и показала извозне потенцијале привредницима, као и жељу Погона да се 
НАШ МЕД извози у овај део света, те проналажење начина за успостављање канала сарадње и 
проналажење партнера на овом тржишту за мед пчелара Савеза пчеларских организација Србије у 
регион земаља Персијског залива, као и у друге земље Блиског истока, али и пословним људима из 
целога света са којом је имала прилику да се састане на организованим састанцима, презентацијама, 
конференцијама, као и на српском међународном пословном форуму одржаном у оквиру 
обележавања Дана државности Републике Србије (детаљније ОВДЕ). 
Упоредо, у оквиру наведене тематске недеље, али на другој локацији у граду Дубаију (ДУБАИ 
СВЕТСКИ ТРГОВИНСКИ ЦЕНТАР), у периоду од 13. до 17. фебруара, одржан је сајам Галфуд (Gulfood), 
једна од највећих и најзначајнијих специјализованих изложби прехрамбене индустрије у 
Уједињеним Арапским Емиратима и региону Персијског залива, у оквиру које су организовани 
сусрети произвођача/извозника, увозника од којих и мањи број пакера меда, дистрибутера и 
представника водећих малопродајних ланаца. Делегација Погона „Наш мед“ доо и СПОС-а је овом 
приликом по први пут посетила овај сајам те искористила прилику да бројним пословним људима из 
овог региона, али и из читавог света, представи НАШ МЕД високог квалитета који могу купити 
директно од пчелара Савеза пчеларских организација Србије који мед предају свом Погону. 
На овим важним догађајима у граду Дубаију, у име СПОС-а и Погона „Наш мед“ доо делегацију су 
чинили председник СПОС-а и уједно председник Скупштине Погона „Наш мед“ доо, др мед. 
Родољуб Живадиновић, Ненад Портић, директор Погона „Наш мед“ доо и Светлана Поткозарац, 
технички секретар СПОС-а. Привредна комора Србије и Влада Републике Србије омогућили су нашој 
делегацији да узме учешће у промоцији НАШЕГ МЕДА на овим догађајима, на чему им се 
захваљујемо, посебно председници Владе Ани Брнабић, саветници у Јединици за имплементацију 
стратешких пројеката Маји Бојовић, као и свим посленицима Привредне коморе Србије који су 
учествовали у захтевној организацији и перфектно је спровели, на чему им честитамо.  
У оквиру сајма Галфуд и ЕКСПО 2020 ДУБАИ делегација Погона „Наш мед“ и СПОС-а је директно 
уживо разговарала са чак 53 компаније из 13 земаља, као и четири представника за економску 
сарадњу националних павиљона држава Мађарске, Босне и Херцеговине, а уз то павиљон Летоније и 
павиљон Словеније поред разговора, у сарадњи са Привредном комором Србије омогућио је 
директору Погона и кратку презентацију Погона и меда који се налази у понуди Погона, на чему им 
се још једном захваљујемо. Током наведених разговора, за НАШ МЕД и директну жељу за сарадњу 
са Погоном, интересовање је показало 19 компанија из 8 земаља (највише из Уједињених Арапских 
Емирата, њих једанаест, две из Пакистана, по једна из Саудијске Арабије, Омана, Катара, Босне и 
Херцеговине, Аустрије и Мађарске). Обављени први директни разговори и жеља за сарадњом са 
Погоном су први кораци ка даљим пословним односима који ће уз мало среће и презентације нашег 
озбиљног рада надамо се да доведу до директног пласмана меда пчелара СПОС-а на ово веома 
захтевно, али за сада ценовно мање осетљиво тржиште земаља Блиског истока, али и у друге 
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заинтересоване земље из читавог света. Независни стручњаци из читавог света који су упознати са 
пословањем овог региона, а коју је делегација упознала током посете наведеним догађајима, 
једногласни су у оцени како су први кораци на успостављању сарадње са великим компанијама из 
овог региона и трајног пласмана производа најтежи део који тек предстоји у наредним месецима и 
годинама, а то због пословне културе која влада у овом делу света али исто тако и због велике 
конкуренције за сваки производ, па и мед, која долази из читавог света, али и потрошача који су 
врло захтевни у погледу потребе за производом који задовољава њихов истанчани укус. 
Захваљујемо се Привредној комори Србије, Влади Републике Србије и свим посленицима наше 
државе који су нам били подршка и олакшали успостављање пословних сусрета које смо 
успоставили у нади да ће се НАШ МЕД пчелара Савеза пчеларских организација Србије што пре наћи 
у значајној количини на овом великом тржишту што несумњиво НАШ МЕД својим квалитетом и 
заслужује.  
Имали смо прилике и да се током слободних дан и по упознамо са овим великим градом са у овом 
тренутку вероватно преко 5 милиона становника, доминантно радника из других земаља. Рецимо, 
50% становништва чине Индијци, има доста Пакистанаца, кажу и до 20%, а аутохтоног становништва 
има око 20%. То је град са огромним туристичким и привредним потенцијалом, сасвим модеран, 
скоро у потпуности нов, са огромном новоградњом, као и са тренутно највишом зградом на свету, 
Бурџ Калифом од 800 м. Оставља импозантан утисак на посетиоца. Иначе, данас је овај град, за 
разлику од ранијег периода, скоро свакоме доступан, ових дана неке агенције нуде боравак 7 дана у 
Дубаију са хотелским смештајем и авионским превозом за свега 290 евра. Изложба EXPO 2020 
трајала је до краја марта.  
 
ФИРМА АЗА ФАЛСИФИКОВАЛА ПОТПИС ПЧЕЛАРА? 
 
Сећате се када смо упорно писали на сајту, док су се многи плаћеници фалсификатора меда 
подсмевали по друштвеним мрежама, да је Пореска управа по пријавама СПОС-а разоткрила многе 
малверзације и утаје пореза учињене тако што је мед лажно откупљен, односно на признаницама о 
откупу и пријему новца на руке нису прави потписи пчелара, већ је неко други потписао за њих, те тај 
мед заправо НИЈЕ откупљен, а шта је касније сипано у тегле то ће утврдити надлежни суд. 
Један од пчелара је одлучио да свој случај учини јавним, и на томе му се ДО НЕБА захваљујемо, јер 
су до сада сви ћутали, ваљда се нечега или некога плашећи? Ради се о Драгиши Зарићу из Шапца, 
кога ће за овај чин лично председник СПОС-а предложити за једно од признања СПОС-а! Борба 
против неисправног меда на тржишту се спроводи ДЕЛИМА, а не ћутањем.  
Сада коначно можемо да све поткрепимо ПРВИМ јавним доказом, а позивамо и све остале пчеларе 
да се окураже и пошаљу нам слична документа да објавимо. Ми знамо колико их има, али на жалост 
без њихове сагласности то не можемо објавити док се судски процес против фирме АЗА не заврши. 
Имена ће им свакако бити објављена након завршетка суђења, па је много боље да одмах сада кажу 
ко су, нека покажу да су привржени борби против малверзација у пласману меда, него касније да 
сви знају да заправо нису привржени. Јер, све ће се десити као и за антибиотике у меду, СВАЧИЈЕ 
ИМЕ биће јавно објављено!  
Наиме, он је Пореској полицији дао изјаву 1. априла 2019. године, да потпис на признаници о 
исплати новца на руке НИЈЕ ЊЕГОВ, и да НИКАДА од фирме АЗА за откуп меда у претходним 
годинама није добијао новац на руке, већ му је увек уплаћиван на рачун.  
Ради се о суми од 314.235 динара која му је наводно исплаћена на руке.  
Значи, изјаснио се да није у питању његов потпис, ни на откупном листу бр. 788/14 од 26. маја 2014. 
године, нити на признаници о исплати пара „на руке“ бр. 27/15 од 3. фебруара 2015. године! 
Да ли то значи да је фирма АЗА фалсификовала потпис или се десило неко ”свемирско чудо”, 
процениће суд, надамо се ЈАКО БРЗО!  
Иначе, фирма АЗА доо је фирма која је озлоглашена огромним бројем случајева доказано 
неисправног меда на тржишту годинама уназад. Документ погледајте на сајту 
СПОС: www.spos.info/firma-aza-falsifikovala-potpis-pcelara. 
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МЕДИНО ТЕНДЕНЦИОЗНО ПЛАСИРА НЕИСТИНЕ 
 
Овим путем преносимо изјаву адвоката Николе Д. Јанковића која се односи на објаву господина 
Ивана Грујића, директора фирме МЕДИНО, објављеној 18. јануара 2022. године, на фејсбук групи 
„Пчеларство Балинт и пријатељи“, као и на бројним другим пчеларским фејсбук групама. Ево те 
изјаве директора Медина Ивана Грујића, а приликом објављивања је забранио постављање 
коментара на вест (www.spos.info/medino-tendenciozno-plasira-neistine):  
ДЕМАНТ АДВОКАТА НИКОЛЕ Д. ЈАНКОВИЋА:  
„Господин Грујић говори истину када обавештава чланове означене фејбук групе да је донесена 
првостепена пресуда у корист откупљивача меда Медино доо. Такође истинити су наводи да је 
тужилац у поступку против наведеног правног лица првостепеном пресудом обавезан да 
откупљивачу меда Медино доо исплати прецизиран новчани износ на име трошкова парничног 
поступка, све сагласно ставовима изреке пресуде Основног суда у Великој Плани чију прву страну је 
гоподин Грујић објавио на фејсбук групи „Пчеларство Балинт и пријатељи“. 
Међутим морам реаговати на део изјаве господина Грујића „Нажалост, суочили смо се и са неколико 
тужби“ и “Предузећа Цмана доо Крњево и Медино доо Крњево су у свему пословала у складу са 
законским одредбама што је и првом пресудом и доказано“. 
Напомињем да су наведене изјаве господина Грујића нетачне, у супротности са неспорним и 
утврђеним чињеницама и у најмању руку малициозне. 
Да су означене фирме пословале у складу са законским одредбама, до покретања конкретног 
поступка не би ни дошло. С друге стране, како господин Грујић није доставио означену пресуду у 
целости овим путем достављамо стране 2, 3, 4, 5 и 6 исте (погледајте их на www.spos.info/wp-
content/uploads/2022/01/Boldirana-presuda.pdf). На овај начин сви заинтересовани могу да имају 
целокупан увид у пресуду на коју се господин Грујић позива. 
Ако се између осталог прочита осенчен последњи пасус 5. стране и осенчени пасуси 6. стране 
пресуде, евидентно се да закључити да је разлог доношења овакве пресуде чињеница што 
тужилац није у остављеном судском року платио предујам за вештачење, односно није платио 
трошкове вештачења. 
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Другим речима до одбијања тужбеног захтева тужиоца у конкретном предмету је дошло зато што 
именовани није у прописаном року платио трошкове вештачења. Како је протекао рок за уплату, суд 
није извео доказ вештачења висине штете коју је тужилац као пчелар претрпео умањивањем 
уговорене цене за извршен промет 541 кг багремовог меда од стране туженог као откупљивача 
меда. А како није утврђена тачна висина материјалне штете која преко вештачења се мора утврдити, 
суд је одбио тужбени захтев тужиоца. 
То вам је исто као кад се не појавите на рочишту, и судија пресуди у корист супротне стране, јер са 
судским роковима нема играња. 
Дакле означена пресуда стога не доказује да је тужени као откупљивач меда пословао у складу са 
законским одредбама, већ је последица пропуштања рока за уплату трошкова вештачења висине 
штете од стране вештака економско-финансијске струке. У сваком случају у питању је првостепена 
пресуда на коју се може уложити жалба.  
Морам приговорити и на објаву господина Грујића у делу који се односи на број поднетих тужби 
против наведених откупљивача меда. Наиме и именованом господину је добро познато да је тај број 
многоструко већи и да се мери десетинама поднетих тужби. 
Не улазећи у оцењивање означене објаве, истине ради и у циљу заштите законитих и легитимних 
права и интереса наших клијената понављам да сам морао да демантујем изјаву господина Грујића у 
наведеним деловима. 
Детаљнија правна анализа о начину пословања наведених откупљивача меда на које се господин 
Грујић позива, као и осталих откупљивача, ће у наредним данима бити урађена и објављена како би 
заинтересовани пчелари, чланови СПОС-а могли што боље да се упознају са њиховим правима као и 
са обавезама откупљивача меда приликом продаје меда на „велико“. 
Адвокат Никола Д. Јанковић  
 
ПРВА СУДСКА ОДЛУКА ПРОТИВ МЕДИНА 
 
Овим путем преносимо допуну изјаве адвоката Николе Д. Јанковића која се односи на објаву 
господина Ивана Грујића објављеној 18. јануара 2022. године, на фејсбук групи „Пчеларство Балинт и 
пријатељи“. 
„Поштовани пчелари, чланови СПОС-а, 
Подсећамо пчеларску јавност да је директор предузећа Медино доо Крњево, господин Грујић у 
означеној објави истакао између осталог и следеће: “Предузећа Цмана доо Крњево и Медино доо 
Крњево су у свему пословала у складу са законским одредбама што је и првом пресудом и 
доказано“. 
Колико су предњи наводи нетачни, говори анализа пресуде на коју се господин Грујић позива, а коју 
циљано није доставио на увид пчеларској јавности. Цела пресуда и коментар исте су достављени у 
објави од 18. јануара 2022. године. Можете је прочитати на линку из претходне вести.   
Када се прочита означена пресуда јасно је да се истом не доказује да је наведени откупљивач меда 
пословао у складу са законским одредбама, већ да је доношење конкретне пресуде последица 
тужиочевог (пчеларевог) пропуштања рока за уплату трошкова вештачења висине штете од стране 
вештака економско-финансијске струке. Тужилац (пчелар) није у року уплатио трошкове вештачења 
те битан доказ утврђена висине штете вештачењем није спроведен, што је довело до доношења 
пресуде на коју се господин Грујић позива. 
Судије Основног суда у Великој Плани у судским одлукама против правног лица Медино доо Крњево 
нису у конкретним случајевима такође мислили да је означено правно лице „пословало у складу са 
законским одредбама“ када су га обавезали да пчеларима – тужиоцима накнади мање исплаћен 
промет меда и мање исплаћену ПДВ надокнаду за промет меда. СУДСКЕ ОДЛУКЕ МОЖЕТЕ 
ПРОЧИТАТИ на www.spos.info/wp-content/uploads/2022/01/Одлука-МЕДИНО.pdf. 
У циљу изношења истине напомињемо да је против наведених судских одлука конкретан 
откупљивач меда уложио приговор па су стога поступци и даље активни. Охрабрујућа је ипак 
чињеница што су усвојени тужбени захтеви пчелара на основу достављене документације, без 
одржавања суђења. 
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Међутим главни разлог објављивања судских одлука је превасходно указивање пчеларима на 
проблеме који су присутни приликом продаје меда „на велико“. 
Први проблем представља чињеница да сами пчелари приликом продаје меда откупљивачима не 
траже издавање рачуна – признанице. Понављамо да је врло битно поседовати рачун – признаницу 
за сваки промет меда „на велико“. Стога сваки пчелар би требао да након продаје меда „на велико“: 
Инсистира на издавању и предаји рачуна – признанице. Рачун – призаница треба да садржи све 
потребне податке ради индетификације уговорних страна и предмета постигнутог договора, а то је 
промет одређене количине и врсте меда по уговореној цени. Другим речима инсистирајте да вам 
након предаје меда и исплате новца откупљивач меда изда рачун – признаницу. То је његова 
законска обавеза, а не добра воља. 
Провери да ли је правилно обрачунат промет меда и припадајуће ПДВ надокнаде. Након добијања 
рачуна – признанице потребно је проверити да ли је откупљивач меда правилно попунио све колоне 
у њој, нарочито оне које се односе на количину и врсту меда. Нарочито треба обратити пажњу на 
колону „ЦЕНА“ из рачуна – признанице. Упоређивањем уговорене цене за 1 кг продатог меда која је 
у већини случајева изражена у еврима и приказане динарске противвредности исте из рачуна – 
признанице пчелар може лако да сазна да ли му је правилно исплаћен промет меда и припадајуће 
ПДВ надокнаде. Означени мањи динарски износ у колони „ЦЕНА“ од динарске противвредности 
уговорене цене у еврима за 1 кг продатог меда конвертоване по средњем курсу НБС представља сам 
по себи доказ да је пчелар највероватније оштећен, одн. да није наплатио дуг на име промета меда 
и припадајућу ПДВ надокнаду у целости. 
  
                          Пример правилног обрачуна вредности пдв надокнаде на име одређеног промета 
меда 
Уговорена количина меда за продају – 100 кг нето 
Уговорена цена за 1 кг продатог меда – 4 € 
Средњи курс евра на уговорени дан плаћања 120 динара за 1 € 
————————————————————————————————————- 
100 кг х 4 €/кг = 400 € вредност промета меда израженог у еврима 
400 х 120 динара средњи курс евра на дан исплате = 48.000 динара 
48.000 динара је вредност промета меда као пољопривредног производа 
————————————————————————————————————- 
48.000 динара х 8% = 3.840 динара 
3.840 динара је вредност ПДВ надокнаде 
————————————————————————————————————- 
            Дакле у конкретном случају откупљивач меда је дужан пчелару да исплати 48.000 динара на 
име уговорене вредности промета меда и 3.840 динара на име вредности ПДВ надокнаде. 
  
Инсистира на потписивању рачуна – признанице одн. да провери да ли је потпис на рачуну – 
признаници потпис пчелара власника пољопривредног газдинства. Наиме, у одређеним 
случајевима, на основу изјашњења самим пчелара, смо дошли до спознаје да одређени 
откупљивачи меда фалсификују потписе пчелара који су им продали мед на рачунима – 
признаницама. Ако анализом потписа пчелар утврди да је неко друго лице потписало рачун – 
признаницу уместо њега, треба превентивно реаговати и пријавити ту чињеницу откупљивачу меда 
ради добијања потребног образложења за такво поступање.   
На крају рачун – признаница може представљати главни доказ да је одређен промет меда званично 
и регистрован па као такав олакшава доказивање постојања промета меда у судским и другим 
поступцима по потреби. Достављене судске одлуке се темеље између осталог и на рачунима – 
признаницама које је конкретан откупљивач доставио за тужиоце. Како се увидом у исте могло 
закључити да је уговорена цена меда самоиницијативно умањена од стране откупљивача меда чиме 
тужиоцима није правилно исплаћен ни промет меда нити припадајућа ПДВ надокнада то је 
поступајућем суду било олакшано доношење одлука. 



Други проблем представља само последицу првог и огледа се у недостављању рачуна – признаница 
пчеларима од стране одређених откупљивача меда. Наиме сублимацијом искустава великог броја 
пчелара који су се обраћали нашим адвокатским канцеларијама дошли смо до спознаје чињенице 
која није похвална. Већина пчелара не поседује рачуне – признанице на име продаје меда „на 
велико“ јер им откупљивачи меда нису проследили исте, а они накнадно их нису ни тражили. Ипак 
напомињемо да постоје откупљивачи меда који издају пчеларима рачуне – признанице након сваког 
промета меда, али су исти у мањини. 
Јер управо достављање рачуна – признаница представља једно од главних доказа 
професионалности и транспарентности у раду и поштовања законских обавеза сваког откупљивача 
пољопривредних производа. 
Стога понављамо да је обавеза сваког откупљивача меда издавање и предаја правилно попуњеног 
рачуна – признанице пчелару. На основу података из достављеног рачуна – признанице се лако 
може утврдити ко је купац, ко продавац, која количина и врста меда се продаје, колико износи 
обрачуната вредност конкретног промета, колико вредност припадајуће ПДВ надокнаде итд.  С друге 
стране увидом у рачун – признаницу пчелар лако може проверити да ли му је откупљивач меда 
правилно исплатио промет меда и припадајућу ПДВ надокнаду.     
Позивамо све пчеларе, чланове СПОС-а, којима откупљивачи меда нису доставили рачун – 
признаницу на име промета меда у протекле 3 године да им се обрате телефонским путем или 
путем мејла захтевом за издавање рачуна на име извршеног промета меда. 
Уколико им откупљивачи меда не доставе тражену документацију или уколико постоје одређене 
нејасноће у достављеној документацији пчелари могу контактирати наше канцеларије ради 
пружања правне помоћи на телефоне: 069/512-14-10, 060/322-76-38, 011/8110-934 (број адвокатске 
канцеларије), имејл адреса advjankovicnikola@gmail.com. 
  Aдвокат Никола Д. Јанковић  
 
ДА ЛИ УДРУЖЕЊА ПЧЕЛАРА МОРАЈУ ДА ИМАЈУ ФИСКАЛНУ КАСУ? 
 
Ових дана пронела се вест међу удружењима пчелара да морају по новим прописима да имају 
фискалну касу. Ако од прихода имате само чланарину и донације, не морате имати фискалну касу, 
јер се чланарина и донације не сматрају прометом робе и услуга.  
Ако правите било какав промет робе и услуга (котизација за предавања и саветовања, продајете 
књиге, брошуре, мед или БИЛО ШТА друго било коме) дужни сте да имате фискалну касу. 
 
 
ОСНОВАНА РАДНА ГРУПА ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ ПРОПИСА И САРАДЊУ СА 
ИНСТИТУТОМ БИОСЕНС 
 
Председник, заменик председника и председавајући Скупштине СПОС-а имали су недавно састанак 
са директором Института Биосенс из Новог Сада. Закључено је да је пчеларству Србије дефинитивно 
потребан целовит електронски систем који би покрио пашни катастар, процедуру селидбе кошница, 
тровање пчела и крађу кошница, као и друге врсте битних подршки пчеларству које смањују 
трошкове и смањују време ангажовања пчелара како би имали више времена за рад са пчелама.  
Досадашњи поступак није уродио плодом јер пчелари нису послали довољно тражених фотографија 
преко апликације Аписенс, и СПОС је преузео на себе да организује цео систем. И држава ради на 
томе тренутно, па ћемо видети чији ће систем бити бољи. Како год, наш предлог подразумеваће 
измене неких правилника како би могао да проради, али не сматрамо да ће то бити проблем, битно 
је да предлог буде у складу са законом и да држави и пчеларима штеди ресурсе.  
ИО СПОС је донео одлуку да оснује Радну групу за формирање коначног предлога решења за 
дигитализацију свега горе наведеног, са алгоритмом за програмере који ће радити дигиталну 
апликацију.  
За председника Радне групе изабран је Ђорђе Мркић, дугогодишњи професионални пчелар и 
председавајући Скупштине СПОС-а, а представници ИО СПОС у Радној групи су Радивоје Стојановић, 



Огњен Делић и Златомир Томић. Председник Радне групе добио је слободу да из редова истакнутих 
пчелара практичара са значајним искуством у селидби пчела, изабере још 3-4 члана Радне групе, те 
да крену на посао. Ускоро ће бити покренута јавна расправа о завршеном документу, који ћемо 
након тога доставити Министарству пољопривреде на усаглашавање са њиховим стручњацима, а 
министарка пољопривреде је прихватила да цео систем постане део еАграра.  
 
ПОСЛАТЕ ИД И КАРТИЦЕ ЛОЈАЛНОСТИ 
 
Од понедељка 31. јануара, током целе недеље, слате суИД картице за касније учлањене чланове 
СПОС-а у 2021. години као и нове чланове СПОС-а у 2022. години, као и картице лојалности СПОС-а.  
 
ОДРЖАНА СКУПШТИНА СПОС-а 
 
Дана 12. марта је на Факултету ветеринарске медицине у Београду одржана годишња седница 
Скупштине СПОС-а. 
Скупштина је бројала 151 делегата, а присуствовало је 95 делегата, што је скоро двотрећинска 
присутност од 63%. Захваљујемо се свим делегатима који су дошли на Скупштину у овим тешким 
тренуцима узрокованим короном и проблемима које је донео рат у Украјини. Свим делегатима на 
Скупштини подељени су плакати против прскања воћа у цветању (за њихова удружења) као и 
роковници СПОС-а.  
Седница Скупштине је била једна од квалитетнијих последњих година, било је пуно корисних и 
конструктивних идеја и одличних предлога.  
Скупштина је усвојила Извештај о раду СПОС-а за 2021, Финансијски извештај за 2021, Програм рада 
СПОС-а за 2022, Финансијски план СПОС-а за 2022, и све их можете погледати на сајту СПОС-а.  
Скупштина је верификовала избор новог члана ИО СПОС-а за Подунавско-браничевски регион, а то је 
Топлица Митровић из Смедерева. Честитамо му!  
Изабрана су и два нова члана Суда части СПОС-а, којима такође честитамо на избору! Изабрани су 
Драгољуб Кржановић из Кучева и Звонимир Живковић из Лесковца.  
Скупштина је разматрала и неколико других кључних питања за побољшање функционисања СПОС-
а, те је ради уштеда људских, финансијских и временских ресурса, те њиховом ангажовању на 
битним активностима Савеза, као и унапређењу рада Савеза, донела неколико битних одлука:  
1 
-Свако слање свих врста материјала и обавештења, као и позива на седнице органа и радних тела 
СПОС-а, убудуће се обавља мејлом, а удружења пчелара су дужна да до краја маја 2022. године 
отворе службени мејл свог удружења на који ће добијати обавештења. 
2 
-До краја маја СВАКЕ године, удружења пчелара су дужна да доставе податке о актуелном 
председнику удружења, без обзира да ли је он промењен или није, са његовим именом и 
презименом, актуелним подацима о свим његовим бројевима телефона, личним мејлом и пуном 
адресом, а СПОС је дужан да формира посебну вибер групу председника удружења, преко које ће их 
обавештавати о свему битном, посебно о послатим мејловима. 
3 
-Уводи се обавеза чланица СПОС-а да када добију мејл обавештења од СПОС-а, ОБАВЕЗНО кликну на 
посебно дугме које ће се налазити у телу мејла, и са тим кликом на једноставан начин СПОС бива 
обавештен да је мејл стигао, што ће заменити класичну поштанску повратницу, док ће удружење 
отварањем посебног екрана добити информацију да је кликтање успело и да је СПОС обавештен о 
испоруци, односно пријему и прегледу електронске пошиљке. СПОС ће за ту сврху направити 
одговарајући електронски систем који ће то омогућити, а чланице СПОС-а га овом одлуком 
прихватају на сваки начин, а послата обавештења прихватају као валидна и испоручена. У случају да 
удружења не отварају редовно свој мејл, СПОС не сноси никакву одговорност, а пошиљка се сматра 
урученом. 
4 



-Укида се свака могућност пријема накнадних предлога за друштвена признања СПОС-а од стране 
чланица СПОС-а након прописаног рока (крај априла), а Извршном одбору СПОС-а се забрањује да 
по том питању преузима ингеренцију Скупштине и прихвата такве закаснеле предлоге за признања. 
ИО СПОС-а може ванредно, на предлог чланова ИО СПОС-а, да уручује признања само за доприносе 
на националном и регионалном нивоу, и то изузетно. 
5 
-Уводи се преузимање признања СПОС-а искључиво од стране територијално надлежног члана ИО 
СПОС-а, док су удружења дужна да организују преузимање признања од њега. Утврђује се рок СПОС-
у да сва признања додели и испише до краја јуна, а чланови ИО СПОС-а ће их преузети на првој 
наредној редовној седници ИО СПОС-а и однети у свој регион.  
6 
-Због слабе употребе претплатничких бројева мобилне телефоније председника удружења, ти 
бројеви су изгубили сваки смисао, те се као непотребни трошак укидају даном истека постојећег 
уговора са мобилним оператером. 
7 
-Позивају се удружења пчелара да до 15. априла 2022. године организују састанак са председником 
своје општине и анимирају га да потпише Декларацију о заштити пчела, коју треба на састанак 
понети са собом у штампаном облику. У случају да председник општине одбије да потпише 
Декларацију, о томе одмах обавестити СПОС.  
8 
-Скупштина СПОС-а је против загађења природе отварањем рудника било где на територији Србије, 
и овлашћује ИО СПОС-а да по том питању доноси одговарајуће одлуке, и о њима извести Скупштину 
на наредној седници.  
9 
-Скупштина СПОС-а покреће иницијативу да ИО СПОС-а ради на томе да се убудуће приликом 
додељивања субвенција установи посебна, делимична или апсолутна предност чланова СПОС-а.  
 

 
 
ПРОБЛЕМИ СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПО КОШНИЦИ 
 
Одређени број чланова СПОС-а који су поднели електронски захтев за субвенције обраћају се већ 
неко време СПОС-у са молбом да им се помогне јер њиховог захтева нема у евиденцији Управе за 
аграрна плаћања, иако су већином и добили одговор мејлом да им је захтев стигао. 
Ова чудна ситуација траје већ дуже време и СПОС је упорно покушавао да разјасни где је проблем, 
комуницирајући са званичницима Управе за аграрна плаћања.  
Технички секретар СПОС-а је добио званичан одговор званичника Управе за аграрна плаћања да је 
проблем анализиран и да је утврђено да је дошло до неког прекида у прослеђивању информација 
од електронске управе до Управе за аграрна плаћања, у неколицини захтева који су поднети крајем 
рока, али се Управа за аграрна плаћања трудила да то реши и надамо се да су сви зајтеви решени, 
нисмо више добијали примедбе пчелара.  



 
ПОВОЉНИЈЕ ЦЕНЕ ГОРИВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ  
 
Као што је познато, Министарство пољопривреде и Влада Републике Србије донели су одлуку да 
пољопривредницима који као средство за рад користе пољопривредне машине, обезбеди 
повољније цене нафтних деривата.  
СПОС је затражио од Министарства да се и пчелари сагледају, али се одлука дефинитивно односи на 
пољопривреднике који као средство за рад користе искључиво пољопривредне машине, са идејом 
да се помогне пролећна сетва.  
Наиме, нафтне деривате по повољнијим ценама могли су да добију САМО они пољопривредници 
који на бензинске пумпе НИС-а дођу трактором. Ту ће, ако имају Агрокартицу НИС-а, моћи да напуне 
пун резервоар као и додатних 60 литара у канистере, по повлашћеној цени. То ће моћи да ураде 
само једном дневно (контрола иде управо преко Агрокартице НИС-а).  
Подразумева се да су то могли да ураде само они пчелари који имају трактор.  
Касније су могли сви пчелари да купе гориво у кантама, те је и тај проблем решен.  
Што се тиче добијања Агрокартице, процедура је једноставна, ако је већ немате. Потребно је да 
извадите Потврду о активном статусу вашег пољопривредног газдинства, и да одете до најближе 
НИС-ове пумпе само са том потврдом, може и фотокопија, и истог тренутка ћете добити Агрокартицу 
у руке. Не можете је користити ни сутра ни прекосутра од дана добијања, тек накосутра. Касније је 
дошло до проблема са добијањем картица од НИС-а, а постоји један број људи који је и после више 
месеци од аплицирања уопште није добио.  
 
КОНФЕРЕНЦИЈА О КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА У ПЧЕЛАРСТВУ 
 
У организацији Савеза пчеларских организација Републике Српске, Министарства пољопривреде 
Републике Српске и Амбасаде Словеније, у Бања Луци је 25. и 26. фебруара 2022. одржана 
Регионална конференција ”Утицај климатских промена на сектор пчеларства у регији”. 
Конференција је била веома корисна и квалитетно организована. Позиву су се одазвали сви 
пчеларски савези бивше СФРЈ, сем црногорског из оправданих разлога. Сва излагања и искуства 
показују да сви имамо проблема са климатским променама, односно климатским екстремима којих 
је све више, што значајно ремети пашне услове у пчеларству.  
Председник СПОС-а одржао је предавање о могућим начинима борбе против климатских промена у 
пчеларству.  
На конференцији су донети и потписани одговарајући закључци.  
 
САДА ЈЕ ПРИЛИКА ЗА ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЗАШТИТИ ПЧЕЛА 
 
Претходна Скупштина СПОС-а је, ценећи актуелни тренутак као више него одговарајући, донела 
веома важну одлуку. Наиме, позвана су сва удружења пчелара чланице СПОС-а да до 15. априла 
2022. године организују састанак са председником своје општине и анимирају га да потпише 
Декларацију о заштити пчела, коју треба на састанак понети са собом у штампаном облику. У случају 
да председник општине одбије да потпише Декларацију, о томе одмах обавестити СПОС. Подсећамо 
да је СПОС са НАЛЕД и УСАИД установио ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЗАШТИТИ ПЧЕЛА као први документ који 
треба да промени свест и праксу третмана комараца у општинама које су за то надлежне, али и у 
другим сегментима активности општина по питању тровања пчела, а који ће претходити наредним 
планираним активностима.  
У ту сврху формирана је и мапа Србије на којој се убележавају општине које су потписале 
Декларацију, до сада је 71 општина потписала. Декларацију можете преузети на сајту СПОС-а у свакој 
вести о потписивању Декларације, одштампати и понети са собом на састанак у општини на 
потписивање.  



МОЛИМО УДРУЖЕЊА ДА КРАЈЊЕ ОЗБИЉНО СХВАТЕ ОВАЈ ПОЗИВ, И ДА иако су пробили овај рок, 
ШТО ПРЕ ЗАТРАЖЕ САСТАНАК СА СВОЈИМ ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ! Ако неко не жели да потпише, 
то одмах јавите СПОС-у да предузмемо даље кораке.  
У међувремену је и Министарство пољопривреде позвало општине и градове на потписивање 
Декларације, па им и то однесите да прочитају.  
 
ИЗВОЗ И УВОЗ МЕДА У СРБИЈУ У 2021 
 
Објављујемо податке о извозу и увозу меда у Србију у 2021. години, која ће остати запамћена као 
година са највећим извозом меда из Србије у историји гледано по новчаној вредности меда. Извор 
података су Привредна комора Србије и Републички завод за статистику.  
У 2021. години из Србије је извезено 2.175 тона меда у вредности од 13.139.900 евра. Просечна 
извозна цена износи 6,04 евра са свим трошковима извоза.  
У 2021. години у Србију је увезено 946 тона меда у вредности од 2.559.500 евра. Просечна увозна 
цена износи 2,70 евра, те је више него дупло нижа од извозне.  
Пошто је 2020. године мед извезен у укупној вредности од 13.096.048 евра, то је била година са 
највећом вредношћу извоза меда у историји Србије до тада. Пошто је у 2021. години извезен мед у 
вредности од 13.139.900 евра, што је нешто више него претходне године, иако је извезено мање 
меда због лоше паше сезоне, али му је цена била знатно већа.  
Да подсетимо, у 2020. укупно је извезено 2.701.204 кг меда, а 2021. године 2.175.000 кг меда.   
У 2020. години, просечна извозна цена је била 4,85 евра (6,04 евра у 2021), а увозна тек 2,46 евра 
(2,70 евра у 2021), што најбоље говори о квалитету меда који извозимо у односу на онај који 
увозимо.  
 
ЦЕНА АКТИВНОГ НАДЗОРА 
 
Познато је да се у Србији све заборавља за максимално 2 дана, па морамо да подсетимо пчеларе 
како се одређује цена активног надзора. 
Подсећамо вас да је, након што се СПОС изборио за субвенције по кошници код Министарства 
пољопривреде 2013. године, прва намера ветеринара била да нам сваког пролећа врше клинички 
преглед сваке кошнице и из сваке узимају узорке пчела и легла, што би пчелара коштало 
невероватних 3.000 динара по кошници, односно прецизно 2.950 динара! Детаљније о томе 
прочитајте у књизи ”ПРОПИСИ У ПЧЕЛАРСТВУ”, односно www.spos.info/knjiga-propisi-u-pcelarstvu-sa-
komentarima-na-poklon-clanovima-spos-a-u-digitalnom-pdf-formatu. Читајте редом, јер је све повезано 
једно са другим, а конкретне чињенице о овој намери ветеринара наћи ћете од 18. до 20. стране 
књиге.  
Овде желимо да јавно кажемо и оно што до сада није објављено. На састанку са министром Гораном 
Кнежевићем (остали детаљи описани на претходно наведене 3 странице књиге) председник СПОС-а 
је детаљно објаснио проблем, рекао министру да су преговори са Управом за ветерину пропали, да 
су они остали при свом ставу да код сваке кошнице треба радити прегледе у висини од 2.950 динара, 
те да су му послали Правилник на потпис, јер правилнике доноси министар лично, а стручне службе 
их припремају, иако је његова последња. Када је саслушао све аргументе, министар се сложио са 
изнетим, отворио фиоку, извадио правилник који му је послат на потписивање, дао га председнику 
СПОС-а у руке и рекао му да прецрта параграфе који не смеју бити објављени према мишљењу 
СПОС-а. Председник СПОС-а је прецртао два спорна члана Правилника, министар га је онда потписао 
и Правилник је објављен без тог планираног намета пчеларима!  
Због таквог геста, вероватно невиђеног у историји планете, СПОС често помиње да је Горан 
Кнежевић један од министара који нам је највише помогао поред Недимовића, а тада буквално 
спасио српско пчеларство!  
Након тога, Управа за ветерину је ЈАКО негодовала, говорила да смо ми то ”политички” завршили 
(што са истином нема додирних тачака), да то није стручно исправно (што није истина, јер смо ми то 
тражили по узору на Аустрију, ништа нисмо измислили), јер нису могли да верују да је министар 

http://www.spos.info/knjiga-propisi-u-pcelarstvu-sa-komentarima-na-poklon-clanovima-spos-a-u-digitalnom-pdf-formatu
http://www.spos.info/knjiga-propisi-u-pcelarstvu-sa-komentarima-na-poklon-clanovima-spos-a-u-digitalnom-pdf-formatu


могао тако нешто да уради. Али, тада је разум победио, и хвала министру на учињеном, остаће 
златним словима уписан у српској пчеларској историји.  
Након тога, када су се ствари смириле, даљим преговорима установљена је институција активног 
надзора од 2014. године, који је заменио папрене прегледе ветеринара, јер су хтели да раде анализе 
чак и на вароу и ноземозу којих има у СВАКОЈ кошници, значи хтели су да траже оно што знају да га 
има, то најбоље говори о позадини и ”стручности” њихових намера. Наиме, пошто прегледа пчела 
нема, по аустријском моделу ветеринар нема никакве ингеренције по питању прегледа пчела, већ 
сумњу на присуство болести установљава пчелар и након тога позива ветеринара који ће узети 
узорке и послати у лабораторију на коначно потврђивање сумње. Упутство о вршењу активног 
надзора погледајте на www.spos.info/1-344.  
Што се тиче активног надзора, цену не одређује држава већ Ветеринарска комора. Ценовник 
ветеринарске коморе је препоручен, не и обавезујући, те ветеринарске станице имају пуну слободу 
да ценовник мењају сходно свом виђењу.  
Уследили су тешки преговори са Ветеринарском комором уз посредовање Управе за ветерину. Први 
резултат дошао је 4. децембра 2014. године, када је Комора усвојила усаглашени ценовник, детаље 
прочитајте www.spos.info/procedura-usaglasavanja-sa-veterinarskom-komorom-pri-kraju.  
Већ децембра 2014. године мења се руководство коморе, али после преговора успевамо да се 
усагласимо још једном, те цена остаје иста, детаље прочитајте www.spos.info/usaglasena-cena-
aktivnog-nadzora-u-2015-godini.  
Међутим, након тога Ветеринарска комора више није показивала жељу да сарађује са нама нити да 
нас било шта пита или преговара, већ је ценовник мењала како она жели. Такво понашање им не 
иде ни на част ни у прилог, јер не разумемо како могу да сматрају да то може да им прође, када им 
ни прошли пут није прошло. СПОС је разуман, и свестан је да после неког времена цену можда треба 
и повећати, али у пролеће 2022. је Ветеринарска комора опет без консултације СПОС-а дигла цену на 
2400 динара са ПДВ, што је дупло више од последње усаглашене цене.  
Посебно нас је болело док је председник Ветеринарске коморе Србије био наш познати пчелар, и он 
се исто тако понашао.  
Сада видимо да је тренутни председник Ветеринарске коморе Мишо Коларевић из Ветеринарског 
специјалистичког института Краљево, те то побуђује сумњу да се опет буди „лоби“ који је и 
претходни пут био неприкосновен по питању идеје да се прегледава свака кошница и пчеларима 
наплаћује 2.950 динара по кошници. Ради се о нашем познатом ветеринару Казимиру Матовићу из 
ВСИ Краљево, који је био један од двојице најгласнијих заговорника такве „идеје“ када су преговори 
пропали, па смо морали да идемо лично код министра и објашњавамо му шта нам раде! Шта да није 
разумео? Да ли би од пчеларства Србије данас остао камен на камену?  
Позивамо још једном Ветеринарску комору Србије да схвати да овакав начин рада, без консултације 
са СПОС-ом не може никаквог добра донети, јер ако наставе са таквим нерационалним понашањем 
и притом остану упорни, захтеваћемо од државе да се укине активни надзор у потпуности, јер на 
овај начин ограничава развој пчеларства! Већ имамо спремно решење за то. Ако сматрају да је то пут 
којим желе да идемо, напомињемо им да се на том путу не зна где ће ко стићи, јер је то пут у 
непознато. Прошли пут знамо где су их одвеле њихове мегаломанске нерационалне идеје.  
Иначе, цене активног надзора се данас у Србији крећу од 500 до 2400 динара по једном пчелињаку, 
са ПДВ. Цене зависе од локалних ветеринарских станица, јер оне на крају о њима одлучују, пошто 
ценовник Ветеринарске коморе није обавезујући, те препоручујемо свим удружењима да до 
финалног решења овог проблема, постигну договор са њима. Поред свега, ту на жалост не важи 
закон конкуренције, јер држава ветеринарским станицама додељује конкретну територију, и не 
можете ангажовати другу ветеринарску станицу, осим оне којој је, након јавног конкурса, Управа за 
ветерину доделила територију на којој се налази ваш стационарни пчелињак.  
У горе наведеним линковима вам је прецизно наведено шта све активни надзор подразумева. 
Прочитајте све, како бисте убудуће били боље информисани, то није губитак времена, већ улагање у 
своју будућност, јер само знањем се може победити незнање.  
 
БЕСПЛАТНИ ШТАНДОВИ ЗА ЧЛАНОВЕ СПОС-а НА САЈМУ У НОВОМ САДУ 
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СПОС и Погон „Наш мед“ у сарадњи са Новосадским сајмом, Београдским сајмом и Министарством 
пољопривреде, обезбедили су бесплатан изложбени простор на 89. Међународном 
пољопривредном сајму на Новосадском сајму. Овај сајам одржао се од 21. до 27. маја 2022. годинe. 
СПОС је имао штанд од 40 квадратних метара у хали 23 у којој се сваке године излажу пчелињи 
производи, и могао је да прими неколико пчелара БЕСПЛАТНО, без икакве накнаде, који би 
изложили своје производе пчеларења. Штандови су обезбеђени бесплатно. Излагачи су били дужни 
да излажу свих дана трајања сајма.  
 
125 ГОДИНА СПОС-а 
СПОС је 13. новембра 2022. прославио 125 година постојања. Овај велики јубилеј прославили смо 
радно. Ни новаца ни времена за прославе није било. Модерно пчеларство читавог света налази се у 
тешкој позицији због све веће нелојалне конкуренције у виду фалсификата меда. Фалсификати меда 
све су савршенији, велики купци меда се све више окрећу ка таквом „меду”, а све је више и 
противзаконито декларисаних ”медова без пчела” иако закон забрањује да се такви слатки 
производи од шећера називају медом, јер са њим немају никаквих додирних тачака.  
Због тога је ИО СПОС-а на телефонској седници истог дана прогласио 2023. годину годином борбе 
против фалсификата меда под слоганом ”Или они или ми”.  
 
ДРЖАВА ОДЛУЧНА ДА ИСКОРЕНИ АМЕРИЧКУ КУГУ – БЕСПЛАТНО ЗА ПЧЕЛАРЕ 
 
Да су Министарство пољопривреде и Управа за ветерину, сходно датом обећању, спремни да 
искорене америчку кугу пчелињег легла у Србији, показали су не само када су увели финансирање за 
накнаду штете након спаљивања оболелих заједница, већ и за бесплатне клиничке прегледе свих 
пчелињих друштава у кругу пречника 3 км око пчелињака. Током 2022. године то видимо и кроз 
израду посебног Плана спровођења активног надзора на америчку кугу пчелињег легла, који је 
потпуно бесплатан за пчеларе, а налаже ветеринарским станицама да одраде клинички преглед свих 
пчелињих друштава, евентуално сумњиве узоркују и пошаљу на преглед. 
Детаљније о процедури прочитајте у самом Плану, тј. https://spos.info/wp-
content/uploads/2022/04/Plan-nadzora-na-AKPL-323-07-1497-22-05-od-30.3.2022.pdf 
У Плану можете видети све локације на којима је 2021. године утврђена америчка куга, без имена 
пчелара.  
Међутим, није довољно што све ово држава жели, потребно је да јој сви помогнемо тако што ћемо 
пријављивати сваку сумњиву заједницу. Не постоји НИЈЕДАН разлог да се то не учини, за спаљена 
друштва добија се правична накнада која се у просеку креће око 20.000 динара по заједници (цена је 
већа или мања, зависно од садржаја спаљених заједница, броја рамова, наставака, меда, полена…), 
а даљи надзор је такође потпуно бесплатан за пчелара.  
Морамо једном за сва времена научити да имати америчку кугу на пчелињаку НИЈЕ СРАМОТА, да 
свако може бити болестан па и пчеле, те да ову опаку болест свакако треба моментално 
пријављивати надлежнима ради санације.  
Захваљујемо се министру пољопривреде Браниславу Недимовићу, директорки Управе за ветерину 
Емини Милакари, начелнику ветеринарске инспекције Зорану Ивановићу на уложеном труду и 
доброј вољи и жељи да се и овај велики проблем реши, као што су решени и многи други, јер сада 
коначно имамо заокружено решење за искорењивање америчке куге, које не само да је бесплатно 
за пчелара, већ је осмишљено веома комплексно и садржајно, те нам даје наду, да ће уз добар 
одазив пчелара, и овај проблем српског пчеларства бити решен на одговарајући начин. 
 
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ОКО ПЛАСМАНА МЕДА 
 
Пчелари који су се одлучили да предају мед Погону „Наш мед” и тиме показали високу свест да без 
Погона нема опстанка пчеларства, постављају ових дана више него оправдана питања Погону, па 

https://spos.info/wp-content/uploads/2022/04/Plan-nadzora-na-AKPL-323-07-1497-22-05-od-30.3.2022.pdf
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желимо овде да им одговоримо, мада се већи део одговора налази у Уговору који су потписали 
приликом узорковања меда.  
Одлуком да се преда мед Погону „Наш мед” обе стране су фактички одлучиле да се боре! Борба која 
је и ове године очекивана, и коју смо више него успешно водили од отварања Погона 2020. године, 
давала је очекиване резултате до овог пролећа, све док није дошло до буквалног почетка трећег 
светског рата, што је ваљда данас свима јасно. У часопису смо детаљно већ изнели све чињенице о 
тренутном стању на тржишту, и ако нисте, обавезно прочитајте текст „Шта ћемо са медом” из 
децембарског часописа. 
Децембарска максимална цена по којој се багремов мед могао продати на тржишту је 5,2 евра са 
свим трошковима и испоруком, где за пчелара после одбитка трошкова остане откупна цена од 4,3 
евра (текст је писан 14. децембра за сајт СПОС, а у међувремену је откупна цена рецимо у Румунији 
пала на 3,5 евра). Погон „Наш мед” би могао да плати око 20 центи више (уколико цена електричне 
енергије и трошак превоза не поскупи од Нове године за више од 10%), што значи за пчелара би 
теоретски било најмање 4,5 евра, али купца није лако наћи јер и по тој цени се продаје мало меда на 
тржишту пошто је потражња срозана. Поред кризе која је изазвала мању продају меда у трговинама 
некада богатих земаља, имамо још један проблем, а то је што све фирме које извозе мед из Србије 
имају обртни капитал стечен на пчеларској муци, и крајњим купцима могу дати мед на одложено 
плаћање, док Погон „Наш мед” то не сме да ради, јер је један од утврђених циљева Погона управо 
да пчелар нема НИКАКАВ ризик у наплати свог меда. И поред такве њихове могућности, са терена 
чујемо да практично ниједна фирма која откупљује мед у Србији није до краја ажурна са плаћањима 
као раније (рецимо Медино, највећа фирма за откуп меда у Србији до средине јануара још увек није 
била исплатила комплетну суму за откупљени органски багремов мед), и да су почела да се јављају 
већа или мања дуговања. Иако нам такав принцип рада смањује број купаца, сматрамо да га ни у сну 
не смемо мењати, ни по коју цену, сигурност исплате пчеларима мора бити неприкосновени 
приоритет. 
Интензивно радимо на отварању нових тржишта, претходних дана пропали су (за сада) преговори са 
једном озбиљном фирмом из Аустрије, а у овом тренутку озбиљно се преговара са још две фирме, из 
Ирака и Јужне Кореје, у међувремену и једном из УАЕ (такође је купац из Аустрије одустао и од 
цветног меда који су до сада наши чланови пријавили у количини од нешто преко 400 тона, те сада и 
њега нудимо другим купцима). Контактирамо велики број фирми ван Европе, јер је у Европи 
тренутно апсолутни хаос са падом тражње, и продаје се мед само старим купцима у ограниченим 
количинама, а ми смо нова фирма на тржишту без историјата рада са великим бројем купаца, и нове 
околности произвеле су нове проблеме. Доказ за то су управо претходне две сезоне успешног рада 
нашег заједничког Погона, где смо у прошлој години остварили највећу откупну цену на планети, 
управо због тога што наш Погон нема зараду која би ишла газди. 
Сада смо у ситуацији да су неки други домаћи пакери једва дочекали ове проблеме, рачунајући да 
нас могу уништити и онда се вратити у златно доба високих зарада за њихове газде. Једна фирма чак 
нуди цену која је нешто већа од тржишне, а не мора то да чини, што јасно говори о разлогу зашто то 
чини, као и која јој је намера – да уништи Погон. Нама је заиста смешно да они и даље верују да је то 
могуће, и мораћемо још једном да им докажемо да није у наредном периоду, као што смо им 
годинама уназад доказивали да нису били у праву ни за шта о чему су тенденциозно говорили и тако 
обмањивали пчеларе. Сматрамо да ће тај посао бити успешно обављен. За то нам је потребна висока 
свест свих пчелара у разумевању онога што се дешава око свих нас. Ако би рецимо Погон био 
тржишно избачен из строја, ту би био крај сваке наде у већу исплативост пчеларства у Србији, и опет 
бисмо се вратили у монополизовано тржиште. Зато ћемо учинити све да пчелари, који су се ове 
године одлучили да мед понуде свом Погону, након сређивања тржишта добију додатну 
финансијску стимулацију у знак захвалности, јер они су ти који држе цену меда у Србији на 
тржишном нивоу, а не они који данас лево или десно покушавају да зараде који цент више, не 
размишљајући да ће „сутра” имати бар евро мање због тога. 
Наравно да смо свесни обеспарености пчелара, наравно да разумемо да им је новац неопходан, али 
наравно и да сви видимо да се цео свет налази буквално усред трећег светског рата, да ће многе 
економије драстично осиромашити и да нови проблеми тек следе. Аналитичари са реномеом 



најављују високу инфлацију у еврозони у 2023, а то ни нама не иде у прилог. Управо зато радимо на 
отварању нових тржишта јер више ништа није исто. Дај Боже да Европа успе да се спаси 
финансијског колапса који ју је већ добрано захватио, јер ако њима буде лоше, неће ни нама бити 
добро. Али ми не можемо да чекамо, те смо зато и заказали Сабор председника друштава и 
удружења СПОС-а за 22. јануар 2023, на скуп ће доћи и државна секретарка Министарства 
пољопривреде, да поразговарамо о свему и изнађемо што боља унутрашња решења, а да се на 
међународном тржишту понашамо и даље одговорно, упркос кризи, јер ће само они који се тако 
буду понашали и опстати и имати перспективу. 
Ако и даље има пчелара који не разумеју шта све СПОС надљудским напорима покушава да уради, и 
да обезбеди опстанак Погона и сигурну будућност након прекомпоновања и стабилизације светског 
тржишта меда, тј. да квалитет опет дође до изражаја а не као сада да Европа увози огромне 
количине ненормално јефтиног меда никаквог квалитета, наравно да уз сво разумевање тешке 
финансијске ситуације пчелара, може им се, након што би покрили припадајућа већ уложена 
средства за узорковање и анализе меда, дозволити да продају мед другоме након потписивања 
Анекса Уговора са Погоном „Наш мед”, али наравно ИСКЉУЧИВО на нивоу шлепера. Значи, можемо 
свакоме ко ово ипак жели, за њега контактирати пчеларе у његовом већ формираном шлеперу за 
продају, те ако се сви до једног сложе да ће покрити трошкове, може им се дозволити да продају 
мед другом, ако и други објективни услови буду испуњени. Јер, одрађене су групне анализе и у 
иностранству, и појединачни изласци из шлепера сада више нису могући. 
Иначе, Погон има још једну варијанту за продају меда једној земљи ЕУ, одакле се купац изјаснио да 
хоће да преузме неограничене количине багрема почетком нове године, и то по нешто мало бољој 
цени од тренутно важеће на тржишту. Преговори крећу 13. децембра, па ћемо вас обавестити о 
исходу. То би био најбржи начин за пласман меда по пристојној цени за тренутне тржишне услове. 
Што се тиче плаћања аванса од 3 евра, због општег поремећаја тржишта банка је одустала од тог 
аранжмана, јер га сматра превише ризичним у датим околностима отежаног пласмана меда, 
односно даће нам новац за аванс чим са купцем потпишемо уговор. 
Сада никако није тренутак за привремено замрзавање рада Погона, тренутак је био у марту када су 
то предлагали и председник СПОС-а и председавајући Скупштине СПОС-а, али ИО СПОС-а то није 
подржао. Сада ни у ком случају више није тренутак за то, сада се морамо борити свим силама, и тек 
сада не смемо одустати иако је најтеже могуће. Нико злонамеран нас у свему томе не може 
спречити, можемо искључиво ми сами себе, те вас позивамо да сви заједно ставимо прст на чело и 
замислимо се да ли ико може више да мисли о нашим заједничким пчеларским интересима од нас 
самих? Ако већина мисли да нека приватна фирма више мисли на њих од њиховог сопственог 
Погона, онда и требамо да пропаднемо ако смо на таквом нивоу свести. Ми смо убеђени да нико 
није, фиктивно јесу само они који су лепо живели деценијама на нашој грбачи и њихови пулени који 
би да се уз њих осладе прљавим парама. Идемо даље до коначног успеха!  
 
СВЕСТ РАСТЕ КАД ЈЕ НАЈТЕЖЕ 
 
Да свест не расте у изобиљу, већ кад је најтеже, још једном су доказали пчелари Власотинца на 
примарну иницијативу тамошњег пчелара Зорана Крстића, јер су претходних дана донели 
једногласну одлуку да пчелари који чине један шлепер багремовог меда за пласман преко Погона, 
предају мед Погону без аванса, свесни да само када је мед у Погону, могу се постићи сигурни 
резултати. 
Наиме, узрок овој појави пораста свести наших чланова лежи у томе што је Банка Поштанска 
штедионица одустала од давања обећаног аванса док се не нађе купац, што је јако лоше, јер када се 
буде нашао, врло вероватно ће тражити мед одмах, а за преузимање и финалну анализу потребно је 
најмање двадесетак дана, што га може одбити. Тиме је банка оборила договорени систем због 
несигурности која влада на тржишту, и ми то разумемо, али то ће додатно искомпликовати све, те су 
пчелари Власотинца све то сами схватили и разумели и донели одлуку да мед предају без аванса, да 
седи у Погону хомогенизован до продаје, а продаја ће наравно уследити када се пчелари буду 
сложили са ценом која се у датом тренутку може постићи на тржишту, односно када се нађе купац.  



Пошто су током дана фотографије са преузимања већ објављене на интернету од стране пчелара, 
јавили су се и други пчелари заинтересовани за сличан поступак, те их позивамо да ако то желе, се 
јаве Погону ради усаглашавања ставова свих пчелара у њиховом шлеперу, јер се морају са том 
одлуком сви сложити да би се мед могао преузети, пошто су завршене заједничке анализе на нивоу 
шлепера и немогуће је делити шлепер убудуће.  
Све честитке пчеларима Власотинца, одувек сте били авангардни и економски здрави, и још једном 
сте сада доказали да урбани виц о томе зашто су Јевреји напустили Власотинце дефинитивно није 
тачан.  
Касније су се јавили и други пчелари, те је до сада преузето три шлепера на исти начин.  
 
ДА ЛИ ЈЕ „НАШ МЕД” ПОСТАО БРЕНД? 
 
Када је СПОС осмислио сопствену теглу за мед и пратећи стандард квалитета „Добра пчеларска 
пракса”, поставио је чврсте темеље да „Наш мед” једног тренутка постане бренд, препознатљив 
производ високе класе по приступачној цени.  
Протеклих дана имали смо прилике да читамо изјаве неких „стручњака” да „Наш мед” заправо није 
бренд, а заправо су они који то тврде нестручни и неуки да би у њиховим главама могли да развију 
визију која увелико почиње да даје резултате. 
Да је „Наш мед” већ увелико постао бренд, можете чути и из речи стручњака, др Марије Николић са 
Института за агроекономију Пољопривредног факултета из Земуна, која је говорила за емисију 
”Имамо решење” на АГРО ТВ 2. јануара 2023. године. Целу емисију погледајте на линку 
https://www.youtube.com/watch?v=tceUT3YRwko, док прича о „Нашем меду” почиње од 15 минута 51 
секунде, али обавезно погледајте емисију од почетка, јер су аутори емисије кроз целу емисију 
сликовито пратили речи др Марије управо бројним снимцима нашег бренда „Наш мед”.  
 
„НАШ МЕД” НА АКЦИЈИ У АРОМА МАРКЕТИМА 
 
Од петка 9. децембра, бренд „Наш мед” налазиo се на акцији у преко 20 Арома маркета у Београду. 
Акција је промовисана и у каталогу Арома маркета. По први пут на тржишту је овим путем 
промовисана и тегла од 250 грама.  
 

 
 
„НАША БАНКА – НАШ МЕД” ЗА БАНКУ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tceUT3YRwko


Банка Поштанска штедионица донела је одлуку, као и прошле године, да у сарадњи са Погоном 
„Наш мед” заједнички направи своја новогодишња промо паковања меда уз слоган НАША БАНКА – 
НАШ МЕД. 
У тегли је багремов и ливадски мед врхунског квалитета. Разлика у односу на прошлу годину је боја 
етикете јер је сада у новим маркетиншким бојама које је Поштанска штедионица установила за свој 
комплетан маркетинг убудуће.  
  

 
 
УНАПРЕЂЕН САЈТ СПОС 
 
Дана 22. децембра смо имали 728% већу посету сајту од нормалне за ово доба године, те је сајт два 
пута био недоступан. Иначе је децембар 2022. месец са највећом посећеношћу сајта од покретања 
новог сајта СПОС-а јуна 2008. године.  
Зато смо одмах сутрадан дуплирали ресурсе сајта, те очекујемо да се тако нешто више не понавља у 
наредном периоду. То ће доста оптеретити буџет СПОС-а, али свакако је нужно, сајт нам је све 
важнији из дана у дан.  
 
УСКОРО НОВИ ФОРУМ СПОС-а 
 
Већ дуже време постоје технички проблеми на интернет форуму СПОС-а, из разлога старости његове 
дигиталне архитектуре, коју је скоро немогуће унапређивати. Најчешће се догађа да неки чланови 
форума не могу да се улогују иако су до јуче могли несметано и слично. ИО СПОС-а донео је одлуку 
да се крене у израду потпуно новог форума СПОС-а, док ће стари, када нови буде завршен, бити 
закључан за писање и заувек бесплатно доступан свима преко линкова са новог форума. Дискусије 
ће се по истим темама наставити на новом форуму (уз линкове на исте такве старе теме на старом 
форуму). 
Нови форум биће модеран форум и пружаће посебне бенефите члановима СПОС-а, а припремамо и 
нови Правилник о раду који ће омогућити несметане дискусије на стручне и друге теме. И постојећи 
Правилник је то омогућавао али га је тумачио ко како хоће, пошто је у неким сегментима, извесним 
благим елементима двосмислености, омогућавао различита тумачења.  
Поред тога, у прелазном периоду, ИО СПОС изабрао је новог главног уредника форума, а то је члан 
СПОС-а Бане Митровић из Грабовице код Деспотовца, иначе електротехничар енергетике. Он ће са 
програмерима координирати израду новог форума, уз једину уредничку пратњу од само два члана 
ИО СПОС, администратора Радивоја Стојановића и уредника Радета Стевановића који ће се бавити 
уредничким послом у прелазном периоду.  
Свим досадашњим уредницима икада, се захваљујемо на њиховом прегалачком раду, јер су 
одржали форум и у тешким временима. За свој рад одавно су добили и више него заслужена висока 
признања СПОС-а.  



 
ЧЛАНОВИ СПОС-а У ОСЕЧИНИ НЕ ПЛАЋАЈУ ЧЛАНАРИНУ УДРУЖЕЊУ 
 
Удружење пчелара „Пера Јовановић Kомирићанац” из Осечине почиње учлањење за наредну 
календарску годину. Сваки заинтересовани пчелар који се учлани у Савез пчеларских организација 
Србије преко удружења у Осечини не плаћа чланарину локалном удружењу и на тај начин остварује 
уштеду од 1.500 динара. 
Слично је урадило и ДП Алексинац, где је чланарина локалном удружењу за чланове СПОС-а свега 
500 динара, док иначе износи 2.500 динара, што је уштеда од 2.000 динара за чланове СПОС-а.  
 
ГРЕШКЕ УДРУЖЕЊА У ИСПЛАТИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Како незванично сазнајемо, нека удружења пчелара изгледа да крше законске прописе при исплати 
принадлежности, што је тежак финансијски прекршај. Ако то заиста неко ради на погрешан начин, 
овде ћемо објаснити како треба да ради. 
ОБРАЧУН ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА: Чланови удружења који добровољно 
сарађују у удружењима (искључиво они који нису запослени у удружењу) имају право да на основу 
одлуке њиховог надлежног органа (председништво, управни одбор…) ако се таква донесе, о 
упућивању на службени пут из средстава удружења, наплате путне трошкове без плаћања пореза и 
доприноса под следећим условима: 
Путни трошкови морају бити документовани, што  значи да онај ко путује мора да има оверени путни 
налог испред удружења, као и возну карту.  
За проведено време на путу од 8 до 12 часова има право на пола дневнице, а за пут који траје од 12 
до 24 сата има право на целу дневницу. Ако удружење својом одлуком промени ову сатницу, 
мораће да плаћа порезе и доприносе на цео износ дневнице. Иначе, сада важећи износ дневница до 
којих се не плаћају порези и доприноси износи 2600 динара по једном путовању. То је горња 
граница, а сама удружења одређују колика ће бити њихова дневница зависно од финансијских 
могућности. У СПОС-у је рецимо 1100 динара. Износ дневнице се утврђује одлуком (од стране 
председништва или управног одбора). 
Што се тиче употребе сопственог возила у службене сврхе, чланови удружења могу да користе 
сопствени аутомобил када је то баш неопходно, искључиво уз одлуку председништва или управног 
одбора, без плаћања пореза и доприноса највише до 7630 динара за једну особу месечно. Званично 
је да се може у ту сврху исплатити 30% прописане цене погонског горива по пређеном километру без 
пореза, а највише до 7630 динара месечно. За исплате преко те суме се плаћају порези и доприноси. 
Порези и доприноси за чланове удружења који се шаљу на пут, а иначе су у приватном животу 
запослени или су у пензији износе 56% преко реалног трошка путовања, а за незапослене чак 79%. 
Све ово ваше књиговође треба да знају, али пошто чујемо да има оних који за то нису ни чули, онда 
нека бар овде то сазнају председници удружења, да их неко ко не зна свој посао не би одвео у тешке 
финансијске прекршаје, где једна казна може буквално да уништи удружење за сва времена, а казне 
су наравно итекако високе и за одговорна лица а то су председници удружења. 
ОБРАЧУН ХОНОРАРА ЗА ПЧЕЛАРСКЕ ПРЕДАВАЧЕ: На свако предавање које држи неки предавач у 
удружењу, а није бесплатно већ се предавачу исплаћује одређени хонорар, морају да се плаћају 
порези и доприноси. Уколико предавач има и путне трошкове који требају уз хонорар да му се плате, 
они се сабирају са хонораром и плаћају се као јединствен хонорар, јер су порези исти и на хонорар и 
на путни трошак предавача. 
Уколико је предавач  у приватном животу запослен, укупне обавезе према држави су око 41% (на 
збир хонорара и путних трошкова), а ако је незапослено лице око 56 %. Ово су оријентациони 
подаци да би сте имали представу о величини обавезе, а када се званично обрачунава то мора да се 
ради преко портала Пореске управе добијањем пореске пријаве без које не могу да се плате порези. 
То се мора видети са оним ко то ради у удружењу. 
За све нејасноће можете се обратити књиговођи СПОС-а на 011/6128-071 (од 9 до 12 сати) и 060/444-
01-24. 



 
30% ПОПУСТА ЗА КАРТИЦЕ ЛОЈАЛНОСТИ У КАФИЋУ НА XIV ДРЖАВНОМ ПЧЕЛАРСКОМ САЈМУ 
  
Као што смо и најавили, како време пролази, СПОС ће у знак захвалности обезбеђивати све више 
погодности за власнике картица лојалности, односно пчеларе који су помогли да се заврши градња и 
опремање Погона „Наш мед“. Припремамо и велика и мала изненађења, а прво наредно које је 
дошло на ред јесте попуст од целих 30% на рачун остварен у кафићу на XIV Државном пчеларском 
сајму који се одржао 11. и 12. фебруара 2023. године. 
 
ИЗАБРАНА НОВА ВЛАДА СРБИЈЕ 
 
Дана 26. октобра је Народна Скупштина Републике Србије изабрала нову Владу. Председница Владе 
је Ана Брнабић, осведочени велики пријатељ пчеларства, без чије свесрдне помоћи не бисмо 
развили пчеларство до овог степена.  
Министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде је Јелена Танасковић, дипломирани 
економиста, која је у претходном периоду обављала дужности државног секретара у Министарству 
финансија и Министарству заштите животне средине. Новој министарки пољопривреде желимо да 
настави успешним путем свог претходника и даље га унапређује, на корист свих пољопривредника.  
Њима, као и свим другим члановима Владе честитамо на избору, и надамо се успешном даљем 
унапређењу сарадње у сектору пчеларства.  
Досадашњем министру Браниславу Недимовићу се најсрдачније захваљујемо на свему што је учинио 
за пчеларство Србије, желимо му успешан даљи животни пут, и поручујемо да му стојимо на 
располагању за сваку врсту помоћи и подршке у будућности, као што је он увек и у свако доба дана 
стајао нама. Такви људи се ретко рађају и драго нам је што смо имали прилику да упознамо човека 
таквих квалитета. Остајемо трајни пријатељи.  
 
МИНИСТАРКА ОТВОРИЛА XXIII МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СЕМИНАР У АЛЕКСИНЦУ 
 
Дана 12. новембра је у Алексинцу одржан XXIII Међународни стручни семинар Регионалне 
асоцијације пчеларских организација југоисточне Србије у Алексинцу, који је отворила нова 
министарка пољопривреде дипл. екон. Јелена Танасковић. Пред око 150 окупљених пчелара у 
Великој сали Дома културе у Алексинцу, министарка пољопривреде отворила је Семинар и говорила 
о подршци државе пчеларству као и значају пчеларства. Извештај можете погледати на сајту 
Министарства пољопривреде (www.minpolj.gov.rs/tanaskovic-veca-proizvodnja-meda-zahvaljujuci-
podrsci-drzave/?fbclid=IwAR2zo6SWZ5Gl8s4hEAubDGN2bMH79vnaK6CECyI1CkeMHbPP9RUgDp3cL5Q) и 
сајту Радио Алексинца који је пропратио скуп (www.alpress.rs/ministarka-poljoprivrede-otvorila-skup-
pcelara-u-aleksincu/?fbclid=IwAR08Pe6gU0H-k2LSeoQyqL1i7s1oq5VCreNhQzbVw1v7xBV8l8xhJUcZc0Y).  
Иначе, ово је била прва посета министарке од почетка мандата ван Београда, на чему јој се посебно 
захваљујемо.  
Скупу је присуствовао и окупљенима се обратио и дипл. инж. Далибор Радичевић, председник 
општине Алексинац – Прве пчеларске општине у Србији, и представио подршку коју општина пружа 
пчеларима, а која је једна од најкомплекснијих у Србији.  
Савез пчеларских организација Србије доделио је признање новој министарки пољопривреде, у знак 
почетка једне надамо се добре сарадње. Нова министарка је врло брзо од ступања на дужност 
ребалансом обезбедила додатна средства пољопривредном буџету, и тиме показала своју 
способност, а сигурни смо да нас исто очекује и на плану законодавства, које је пчеларима јако 
важно, како бисмо били конкурентнији на све оштријем светском тржишту меда, а у свему по узору 
на законодавство Европске уније. Очекујемо и надамо се не само наставку добре сарадње коју смо 
имали са њеним претходницима, већ и значајном унапређењу.  
 
НОВА МИНИСТАРКА ДОНЕЛА ЈОШ 140 МИЛИОНА ЕВРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
 



Нова министарка пољопривреде Јелена Танасковић обавестила је 6. новембра Одбор за 
пољопривреду Народне Скупштине Републике Србије да ће ребалансом буџет Министарства 
пољопривреде за 2022. годину бити увећан за 140 милиона евра, односно 16,5 милијарди динара. 
Од тога је пчеларству припало додатних 300 милиона динара, те честитамо новој министарки на 
овом важном потезу који је убрзао исплату субвенција. 
 
ПРВИ ЗВАНИЧАН САСТАНАК СА МИНИСТАРКОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
Први званичан састанак је протекао у изузетној атмосфери, разговарано је о комплетној 
проблематици пчеларства, министарка је изразила спремност да нам помогне да сви наши 
испостављени захтеви буду услишени у границама реалности. О томе ће се тек разговарати у 
наредном периоду, те ће на крају Извршни одбор СПОС-а усвојити платформу за сарадњу са новим 
руководством Министарства пољопривреде, која ће бити изложена председницима друштава и 
удружења СПОС-а на Сабору председника у Рачи 22. јануара 2023. године. Позвали смо и министарку 
да тог дана по први пут обиђе Погон за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а „Наш мед“ доо 
и да присуствује Сабору. Министарка се изјаснила да постоји могућност да ће моћи да присуствује, те 
да ће се потрудити да тако и буде ако је нешто непредвиђено не спречи. 
Разговарано је и о субвенцијама и њиховој исплати. Према тадашњем тренутном ставу 
Министарства, 9. децембар је био последњи дан исплате субвенција по кошници за 2022. годину, те 
ће до краја дана бити исплаћена велика сума новца којом ће бити покривено 78% субвенција 
(заједно са досадашњим уплатама). Иако је министарка Танасковић успела да нам ребалансом 
обезбеди додатних чак 300 милиона динара (захтева има за 971 милион), ово је последња исплата у 
овој години јер ће се поштовати законска одредба која каже да се субвенције исплаћују до утрошка 
средстава планираних буџетом, а са идејом да се од наредне године уведу критеријуми за све 
субвенције и да сви који имају право на њих буду и исплаћени и то до краја године, те да се исплата 
ама баш ниједних врста субвенција више не преноси у наредну годину. 
Председник СПОС-а је министарки пренео да више него поздравља њену жељу да се исплата 
субвенција обавља до краја текуће године и то свима који на њих имају право сходно 
критеријумима, али и да ће неисплаћивање заосталих субвенција свима који су ове године испунили 
идентичне услове, изазвати велико незадовољство у свим гранама пољопривреде па и пчеларству, 
иако закон каже да не морају бити исплаћене, јер су већ годинама исплаћиване те се стекла таква 
пракса. Пренео јој је своје идеје како он сматра да то може да се превазиђе на другачији начин, те да 
сви буду значајно задовољнији, а када Министарство буде донело коначну одлуку о томе, 
обавестићемо вас. Председник СПОС-а нагласио је и да смо ми једина грана пољопривреде која је 
затражила сопствену контролу јер основано сумњамо да има преварних радњи по питању 
регистрованог броја кошница, те да је неопходно да се и у другим гранама пољопривреде 
формирају оваква одговорна удружења на националном нивоу, како би се цео систем уредио, 
преваранти разоружали и склонили са сцене, а прави пољопривредници добијали економски 
оправдане субвенције које ће се заиста инвестирати у развој пчеларства, односно других грана 
пољопривреде, где су неправилности такође утврђиване у претходном периоду и стотине је 
ухапшено због тога. Када се преваранти разоткрију, биће места и за повећање субвенција, овако смо 
сви у ћорсокаку јер новца никад нема довољно, пошто је поднето захтева за преко 1.200.000 
кошница. Дана 12. децембра председник СПОС-а обавио је још један краћи разговор са 
министарком на ту тему и она је обећала да ће покушати све што је у њеној моћи да исплати што 
више субвенција по кошници, уколико буде преостало средстава од других субвенција што се 
очекује.  
 
ПРВА ВЕЋА ИСПЛАТА СУБВЕНЦИЈА ПО КОШНИЦИ 
 
Дана 9. децембра је исплаћена већа сума за субвенције по кошници, и са њом је обухваћено 78% 
захтева, којих је укупно око 18.500, што уједно представља последњу исплату у овој години, а 
министарка је раније најавила да неће бити преношења исплате у наредну, као ранијих година. 



 
САСТАНАК СА ДРЖАВНОМ СЕКРЕТАРКОМ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
Председник СПОС-а састао се са новом државном секретарком Министарства пољопривреде 
Иваном Поповић. Разговарано је о актуелној проблематици пчелара СПОС-а, као и предстојећем 
Сабору председника друштава и удружења чланица СПОС-а у Рачи коме ће и она присуствовати. 
Договорено је и да током посете Рачи државна секретарка посети Погон „Наш мед” и увери се у 
високе стандарде у обради меда које наш Погон негује, и који могу послужити за пример свим 
пољопривредницима. Захваљујемо јој се на пријему и добром разговору!  
  

 
 
еАГРАР ОБАВЕЗАН ВЕЋ ОД 2023. 
 
Као што је познато, Министарство пољопривреде убрзало је завршетак пројекта еАграр, који ће 
значајно убрзати регистрацију газдинстава, убрзати исплату субвенција, смањити утрошак времена 
пољопривредника на административне процедуре и слично. 
Нова министарка пољопривреде дипл. екон. Јелена Танасковић планира да еАграр буд потпуно 
функционалан до краја марта и да се у 2023. години захтеви за субвенције, након измене 
критеријума за њихово добијање, подносе искључиво електронским путем.  
Саветодавци из Пољопривредне стручне службе обићи ће апсолутно свако газдинство до краја 
марта, разговарати са пољопривредницима и објаснити им предности еАграра, али и проверити 
тачност свих података из регистра пољопривредних газдинстава. Пошто су се неки пчелари јављали 
да су били принуђени да своје пчелињаке поставе на неку другу парцелу из бројних разлога, а да су 
се ветеринари изјаснили да не знају да им пребаце пчелињак на другу парцелу у бази, или да не 
знају како да одјаве једне а пријаве друге кошнице, или да не знају како да са преминулог пребаце 
кошнице на наследника, обавештавамо их да под хитно све те проблеме МОРАЈУ да среде ако још 
увек нису успели, да им пчелињаци морају бити на парцели која је и уписана у регистру, а не на некој 
другој и слично. Ако су ветеринари и даље остали при својим тврдњама, морате се жалити 
регионалној канцеларији ветеринарске инспекције, а ако ни они не реше проблем, онда се морате 
жалите начелнику ветеринарске инспекције Управе за ветерину Министарства пољопривреде. 
Заправо, ради се о томе да је појединим ветеринарима тешко да прочитају упутство о коришћењу 
електронске базе и после 13 година њеног постојања, тако да се ту заиста нема шта друго рећи него 
истина. Али ако одбијају да га прочитају и примене, вама не остаје ништа друго него да их пријавите 
вишим инстанцама, или ћете ви претрпети штету. Да до штете не би дошло, обавезно им поднесите 
писани захтев да ураде оно што тражите, захтевајте да га приме и овере пријем печатом и потписом, 
онда ће они касније сносити трошкове ваше штете.  
Од 16. јануара, пољопривредни произвођачи могу у поштама, филијалама трезора и 
пољопривредним стручним службама да преузму свој еИД број. То је лични идентификациони број и 
он је први корак у увођењу регистра. Потребно је да га преузму сви пчелари који имају регистровано 
пољопривредно газдинство.  
 
ПОЗИВ ЧЛАНОВИМА СПОС-а KОЈИМА НИСУ БИЛЕ ИСПЛАЋЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ПО KОШНИЦИ ЗА 2022. 
ДО 9. ДЕЦЕМБРА 
 
У циљу детаљне анализе проблема и сагледавања могућих решења проблема које су по питању 



исплате субвенција имали чланови СПОС-а, позвали смо путем сајта све пчеларе СПОС-а којима 
субвенције по кошници за 2022. нису исплаћене закључно са 9. децембром 2022. године, да се јаве 
на мејл СПОС-а spos.rs@gmail.com што пре, а најкасније до 26. децембра. Сви подаци достављени су 
надлежнима и борба је на крају дала резултате, као што је познато.  
 
МИНИСТАРКА ТАНАСКОВИЋ ОБЕЗБЕДИЛА ДОДАТНА СРЕДСТВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПО КОШНИЦИ 
 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обезбедило је додатна средства за 
субвенције по кошници. 
Савез пчеларских организација Србије се најсрдачније захваљује Министарству, на челу са 
министарком Јеленом Танасковић, на томе што је изашло у сусрет и прихватило предлог СПОС-а по 
овом осетљивом питању. СПОС ће у наредном периоду максимално подржати све акције 
Министарства и увођење еАграра, као и ускоро предложити финалну верзију дигиталног надзора 
над тачношћу броја кошница на терену и регистру пчелињих друштава, како би се коначно решио 
проблем лажног обележавања и стекли услови за даљу несметану подршку правим пчеларима. 
Потребно је да пчелари знају да је министарка Танасковић обезбедила довољно средстава за 
апсолутно све пчеларе чији су захтеви исправни. 
Све заостале субвенције по кошници (за пчеларе чији су захтеви исправни) за 2022. годину 
исплаћене су пре дочека Нове 2023. године. 
Можемо са задовољством да кажемо да је министарка све време показивала разумевање за наше 
аргументоване молбе, и јако нам је драго што се на крају и поред оперативних проблема ипак све 
завршило на најбољи могући начин, и што ће сви пчелари бити исплаћени. Велико јој хвала на 
разумевању за проблеме у којима се нашло пчеларство ове године због тешких поремећаја на 
тржишту меда. 
Од 2023. године, након увођења критеријума, биће исплаћивани сви пчелари који испуњавају задате 
критеријуме, такође пре истека календарске године, и више неће бити преношења исплата у 
наредну годину. 
Овај велики успех СПОС-а у сарадњи са новом министарком обавезује нас да будемо још озбиљнији 
и одговорнији, те да у што краћем року доставимо Министарству пољопривреде и министарки 
Танасковић финалну верзију СПОС-овог предлога дигиталног надзора над тачношћу броја кошница 
на терену и регистру пчелињих друштава, како би се коначно решио проблем лажног обележавања и 
стекли услови за даљу несметану подршку правим пчеларима, али и олакшала процедура селидбе 
пчела, значајно сузбиле крађе пчела, пренасељеност пашних терена и друго.  
 
КАКО ЗАЈЕДНО ДО СУБВЕНЦИЈА? 
 
Старији чланови СПОС-а се сећају колико је било тешко заинтересовати државу за пчеларство, само 
за субвенције смо се озбиљно борили 5 година, и били смо пресрећни када је тада ново 
Министарство пољопривреде 2013. године прихватило аргументе Савеза пчеларских организација 
Србије и значај пчеларства, те увело субвенције. 
Данас неки мисле да је то нешто нормално што нам припада, али заборављају тешку петогодишњу 
борбу за субвенције док су их друге државе већ годинама имале. Такође заборављају да почетком 
двехиљадитих до министра пољопривреде није могло да се дође, да када је један министар случајно 
прошетао пчеларском изложбом то је била „револуција”. А сада смо на дневној вези са министрима. 
Тада није могло ни да се разговара са министрима, а камоли договара било шта. 
Многи такође заборављају да пчеларство уопште није сматрано за озбиљну грану пољопривреде, те 
је требало годинама објашњавати, аргументовати, износити упоредне анализе, и опет то није било 
довољно, све до министра Горана Кнежевића, који не само да је увео субвенције, већ нас је 
ослободио тадашњег агресивног ветеринарског лобија који је већ све био припремио да нам ни за 
шта узима 3000 динара по свакој кошници сваке године што је много већа помоћ од самих 
субвенција, али све се то брзо заборавља. На који начин нам је министар изашао у сусрет 
ексклузивно ћемо ускоро открити. Од тада до данас скоро сви министри били су пре свега нормални 



људи са којима се о свему могло рационално и аргументовано разговарати, и постали смо 
кредибилан партнер Министарства који је увек био објективан и никад није лагао државу, те смо 
дошли до тога да смо данас једина грана пољопривреде која је сама затражила контролу исплате 
својих субвенција, јер само тако се могу и морају понашати одговорни људи. Свако друго понашање 
осуђено је на пропаст. 
Кад све ово узмемо у обзир, долазимо до збуњујуће ситуације која још једном доказује колико наш 
народ кратко памти. У 2022. години поднето је око 18.500 захтева за субвенције по кошници. У СПОС-
у има око 8.000 чланова, од тога њих 1.250 нема право на субвенције јер има мање од 20 кошница. 
Значи, око 11.000 људи тражи и добија субвенције од државе, а нису чланови СПОС-а који је 
претходних година одрадио лавовски посао и наметнуо држави пчеларство као релевантну грану 
пољопривреде која заслужује субвенције, али не из хуманитарних разлога, већ из чисто економских 
разлога, јер смо пре само 4-5 година извозили више меда него свих врста меса заједно, а и на бројне 
друге начине постајемо битни за државу.  
Да ли је могуће да ти људи не схватају који је значај СПОС-а? Да ли је могуће да не схватају да што 
смо јачи и што нас је више, за већу подршку се и можемо изборити? Озбиљног човека заболи глава 
од таквих размишљања. Замислите да нема СПОС-а, а неко реши да се потпуно укину субвенције, 
као што је недавно решено да се не исплате све субвенције из 2022. године. Ко би нас онда од тога 
бранио и одбранио? Јер, нама су због ангажовања СПОС-а исплаћене све субвенције по кошници за 
2022, а распитајте се шта је са другим гранама пољопривреде.  
Ових дана смо због новонасталих проблема позвали пчеларе СПОС-а да се јаве ако до 9. децембра 
нису добили субвенције, и веровали или не чак око 20% пошиљаоца мејлова НИСУ ЧЛАНОВИ СПОС-а. 
Ми у СПОС-у смо згранути како је могуће да неко мисли да заступамо његове интересе пред 
Министарством, а није члан СПОС-а? Шта мисли ко ће сутра заступати ставове пчеларства пред 
Министарством? Зар је могуће да смо толико несвесни света око себе? 
Ми заступамо само чланове и то је нешто сасвим нормално. Да ли Влада Републике Немачке заступа 
и помаже грађанима Норвешке? Наравно да не. Ми ресурсе наших чланова усмеравамо искључиво 
ка нашим члановима. А све који примају субвенције молимо да се учлане у СПОС за 2023. годину, јер 
морамо једном сви да схватимо да смо само заједно способнији да урадимо много више. Ако то не 
схватимо, подршку државе и не заслужујемо. Свако од вас нека учини оно што је до њега, и бар 
једног свог колегу аргументовано убеди да је потребно за опште добро да се учлани у СПОС.  
 
САСТАНАК СА ПРЕМИЈЕРКОМ, МИНИСТРИМА И НАЛЕД-ом 
 
Дана 15. децембра је одржан годишњи координациони састанак лидера Владе Србије и НАЛЕД-а у 
Палати Србија. Поред председнице Владе Србије Ане Брнабић, састанку су присуствовали и 
министар информисања и телекомуникација Михаило Јовановић, министарка здравља Даница 
Грујичић, државна секретарка министарства финансија Славица Савчић, директорка Пореске управе 
Драгана Марковић и шеф кабинета председнице Владе Милош Поповић. 
Испред СПОС-а састанку је присуствовао председник СПОС-а Родољуб Живадиновић, актуелни 
потпредседник Савеза за храну и пољопривреду НАЛЕД-а. 
На састанку је разговарано о приоритетима које НАЛЕД предлаже Влади Србије преко својих радних 
група односно савеза (Савез за фер конкуренцију, Савез за имовину и инвестиције, Савез за е-управу, 
Савез за заштиту животне средине, Савез за храну и пољопривреду, Савез за здравство) и Клуба 
градова и општина. 
Председница Савеза за храну и пољопривреду Тамара Пењић (Carnex) изнела је заједничке 
приоритете чланова Савеза, са акцентом на што брже покретање е-аграра који ће решити многе 
проблеме у пољопривреди. 
Председник СПОС-а је касније у дискусији нагласио да ће се и СПОС придружити дигитализацији тако 
што ће држави предложити дигитални систем који ће решити малверзације по питању броја 
кошница пријављеног за субвенције, упростиће и олакшати селидбу пчела, значајно сузбити крађе 
пчела, као и пријаву тровања пчела ради убрзања изласка инспекције на терен итд. Председник 
СПОС-а се посебно захвалио премијерки на свој помоћи коју нам је до сада пружила несебично, 



препознајући да радимо озбиљан посао, као и извршној директорки НАЛЕД-а Виолети Јовановић, 
без чије подршке не само да много капиталних акција не бисмо спровели, већ и не бисмо стекли 
овај ниво капацитета и структурне способности и знања да се изборимо са некада нерешивим 
проблемима. Министарку здравља је замолио да врати апитерапију у гране комплементарне 
медицине за превенцију, као и да је по први пут уврсти у гране комплементарне медицине за 
лечење многих болести, како би апитерапија у Србији могла да настави да се несметано развија, као 
и у многим развијеним земљама света. 
На крају је насамо разговарао са директорком Пореске управе, и презентовао јој на које проблеме 
СПОС наилази у борби против фалсификатора меда, а она је обећала да ће проверити оно што јој је 
пријавио као посебан случај, али јавно о томе не можемо до даљег говорити. 
Захваљујемо се НАЛЕД-у на одлично организованом састанку, као и члановима Владе који су били 
веома предусретљиви за наше предлоге.  
 

 
 
ПРЕДСЕДНИК СПОС ИЗАБРАН У ПРЕДСЕДНИШТВО САВЕЗА ЗА ХРАНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ НАЛЕД 
 
Након завршетка изборних седница, у Председништво НАЛЕД-овог Савеза за храну и пољопривреду 
место су обезбедила првопласирана четири кандидата, међу којима се налази и председник СПОС-а. 
Изабрани кандидати су: 
1 - Тамара Пењић, извршни директор, Carnex 
2 - Марјана Давидовић, генерални директор, Nestle 
3 - Родољуб Живадиновић, председник Савеза пчеларских организација Србије 
4 - Драган Пушара, в. д. директора, Акредитационо тело Србије  
Чланови новог Председништва између себе бирају председавајућег, који ће заједно са три 
потпредседника бити промовисан на конститутивној седници планираној за новембар, у оквиру 
месеца који ће бити посвећен радним телима и секторским иницијативама НАЛЕД-а.  
Све о оснивању овог Савеза 2017. године прочитајте www.spos.info/osnovan-savez-za-hranu-i-
poljoprivredu, а о последњим БИТНИМ активностима везаним за 
пчеларство www.spos.info/pokrenuta-inicijativa-za-uvodjenje-propisa-o-drasticnom-suzbijanju-prevarnih-
radnji-u-plasmanu-meda и www.spos.info/sastanak-saveza-za-hranu-i-poljoprivredu-naled-a.  
Kонкретне регулаторне иницијативе које су номиновали чланови Савеза за храну и пољопривреду, 
као приоритетне за нову Владу Србије, биће представљене јавности и представницима релевантних 
институција као основа за дијалог о кључним реформама у области хране и пољопривреде у Србији.  
Избор у руководство Савеза за храну и пољопривреду јесте велика част, али је заправо велика радна 
обавеза на уређивању сектора хране и пољопривреде у Србији, јер је познато да је НАЛЕД главни 
иницијатор измена бројних прописа у Србији, који су итекако неопходни и пчеларству. Захваљујемо 
се НАЛЕД-у и члановима Савеза за храну и пољопривреду на избору.  
Иначе, чланови НАЛЕД-овог Савеза за храну и пољопривреду су: Apatinska pivara, Atlantic grupa, 
Bambi, Carlsberg Srbija, Carnex, Coca Cola HBC, Dijamant, DIS, Dr. Oetker, Domaća trgovina, Fakultet za 
primenjenu ekologiju „Futura“, Farmalogist, Gomex, Grad Požarevac, Grad Užice, Heineken, Inpharm, Knjaz 
Miloš, Koteks Viscofan, Marbo Product, Mercator-S, Metro Cash&Carry, Mlekoprodukt, Nectar, Nelt, 
Neoplanta, Nestle Adriatic S, Perutnina Ptuj, Savez pčelarskih organizacija Srbije, Strauss Adriatic, Sunoko 



(MK group), Udruženje odgajivača organskih ovaca i goveda „Golija“, Opština Kučevo, Grad Sremska 
Mitrovica, Opština Paraćin, Opština Raška, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Poljoprivredni 
fakultet u Novom Sadu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 
Lidl, INMES – Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Institut za primenu nuklearne energije – INEP, Fakultet 
za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA, Barlan (The Coca Cola Company), Fabrika dečje hrane, E3 
International, Zadružni savez Srbije, Zlatiborac, Opština Šid i Opština Inđija. 
 
ВАЖАН САСТАНАК У САВЕЗУ ЗА ХРАНУ И ПОЉОПРИВРЕДУ НАЛЕД-а 
 
Чланови Савеза за храну и пољопривреду изабрали су ново руководство овог тела, о чему смо већ 
писали, а 29. новембра је одржана званична конститутивна седница, у присуству државне секретарке 
Министарства пољопривреде Душанке Голубовић. 
Наредне две године водиће га Тамара Пењић, извршна директорка компаније CARNEX. 
Потпредседници у новом сазиву НАЛЕД-овог Савеза за храну и пољопривреду биће Марјана 
Давидовић генерална директорка компаније Нестлé за регион Србије, Црне Горе и Северне 
Македоније, Драган Пушара в.д. директор Акредитационог тела Србије, Родољуб Живадиновић, 
председник Савеза пчеларских организација Србије, Владимир Милићевић, председник општине 
Параћин, као и директор за Одрживи развој НАЛЕД-а Слободан Kрстовић.  
У фокусу савеза наредне две године биће: 
– Успостављање платформе еАграр најављено за наредну годину, 
– Увођење електронске књиге поља за закупце пољопривредног земљишта, 
– Укидање пореза на донације хране и 
– Усклађивање прописа из области безбедности и квалитета хране са европским законодавством, 
како би трговина са Европском унијом била олакшана.  
Остале приоритете су у посебним излагањима представили сви чланови председништва, па и 
председник СПОС-а, који се посебно осврнуо на нужност хитног решавања регистрације пчеларских 
возила, сузбијања тровања пчела, дигитализације процедуре селидбе са пашним катастром, а 
детаљно излагање следи пред премијерком и више министара кроз недељу дана у Палати Србија, 
где ће се говорити о свим приоритетима пчеларства. Председник СПОС-а се посебно захвалио 
НАЛЕД-у на свему што нам је пружио претходних година, посебно на новостеченом знању које нам 
је помогло у добијању и спровођењу великог броја пројеката.  
На конститутивној седници, државна секретарка Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Душанка Голубовић истакла је да су све иницијативе Савеза у складу са плановима 
министарства и да ће овај ресор привести крају активности које су у претходном сазиву започете.  
 
САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИКОМ САВЕЗА ПЧЕЛАРСКИХ УДРУЖЕЊА МАКЕДОНИЈЕ 
 
Дана 9. децембра је гост у СПОС-у био председник Савеза пчеларских удружења Македоније, Менде 
Трајковски, кога је примио заменик председника СПОС-а Радивоје Стојановић. 
Размењене су битне информације о пчеларству, а понајвише о начину решавања пчеларских 
проблема.  
Након Мађарске, и Македонија уводи да пчелар мора бити члан Савеза пчелара како би добијао 
субвенције.  
Пчелар  који поседује од 10 до 50 кошница у октобру-новембру добија по 200 денара, а марта-
априла још 400 денара. 
Пчелар који поседује преко 50 кошница, у октобру-новембру добија по 250 денара по кошници, а 
марта–априла још 550 денара. 
На кућном прагу могу да продају пчелари који изврцају до 1000 кг меда годишње, док преко тога 
улазе у посебан систем (као и привредни субјекти). 
Македонски пчелари су презадовољни Сајмом југоисточног Балкана у Врању, решава им велике 
проблеме набавке опреме и алата које имају у Македонији. Желе да њихов Савез буде партнер 



СПОС-у у даљој организацији сајма. СПОС са задовољством прихвата ту идеју, остаје да се добро 
осмисли начин сарадње и примени већ наредне године.  
Иначе, Савез пчеларских удружења Македоније је члан СПОС-а од 8. јануара 2019. године. Веселимо 
се даљој сарадњи са браћом Македонцима.  
 
ЗАПОЧЕТО УРУЧИВАЊЕ ЦЕНТРИФУГА АУТОРИМА НАЈБОЉЕГ ТЕКСТА У ЧАСОПИСУ „СРПСКИ ПЧЕЛАР“  
 
Као што је познато, ИО СПОС-а награђује дуплим хонораром ауторе најбољег текста и најбоље 
фотографије у сваком броју „Српског пчелара“. Сада часопис поклања 2 центрифуге у сваком броју 
часописа!  
Добитник прве центрифуге, за најбољи текст уновембарском броју „Српског пчелара“ је Миша 
Петровић из Крагујевца, коме је испоручена наведена награда. 
Добитник награде Миша Петровић је уреднику „Српског пчелара“ изјавио да је веома радостан због 
награде, задовољан квалитетом израде центрифуге и пријатно изненађен брзином испоруке. 
 
ВАНРЕДНА ПОРЕСКА КОНТРОЛА ШТАНДА „НАШ МЕД“ У ТРЖНОМ ЦЕНТРУ ГАЛЕРИЈА У БЕОГРАДУ 
 
Пореска управа обавила је ванредну инспекцијску контролу штанда Погона „Наш мед“ који се налази 
у Тржном центру Галерија. 
На сајту смо објавили цео записник:  
www.spos.info/vanredna-poreska-kontrola-standa-nas-med-u-trznom-centru-galerija-u-beogradu/ 
Инспектори су дошли као потрошачи, купили 1 кг багремовог меда и добили фискални рачун. Тек су 
се онда представили. Затим су обавили контролу стања у каси и закључили да је све било исправно.  
Пошто се ради о ванредном плану контроле, а наш радник каже да после њега нису ишли у друге 
објекте, имамо оправдану сумњу да се можда ради о пријави.  
Ако нам је сумња тачна, поздрављамо оног ко је пријаву послао, и срдачно му се захваљујемо што 
сада имамо и званични доказ да радимо исправно, односно у складу са законом.  
 
ДРАСТИЧНО ПОСКУПЕЛА ШТАМПА ЧАСОПИСА „СРПСКИ ПЧЕЛАР“ 
 
Услед скоро дуплог поскупљења папира за штампу у последњих годину дана, као и услед тога да се 
цена папира данас штампарији гарантује максимално 3 дана, штампарија Колор прес из Лапова која 
штампа наш часопис „Српски пчелар“ нам је послала непријатно обавештење да штампа часописа 
поскупљује за око чак 60%, те да у року од 3 дана морамо да се изјаснимо да ли прихватамо нову 
понуду, или ће цена бити коригована сходно промени цене папира на тржишту, а такође цена се 
гарантује само за онај период за који авансно одмах уплатимо комплетну суму за куповину папира. 
Овако непријатно изненађење усред године ИО је размотрио и почео да тражи и друге штампарије 
које би могле да нам понуде штампање нашег часописа, јер ово значи додатни губитак за СПОС од 
скоро 1.500.000 динара годишње, што је катастрофа. Ми разумемо свако поскупљење на тржишту, 
али СПОС нема начина да усред године компензује такве ствари, јер се чланарина утврђује једном 
годишње.  
  
МИНИМАЛНЕ ПРЕПОРУЧЕНЕ МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ МЕДА 
 
У претходном периоду, дошло је до великог поскупљења свих инпута у пчеларској производњи у 
распону од 30% до 80%, те је ИО СПОС по први пут донео одлуку о утврђивању минималне 
препоручене цене свих врста меда, ради стабилизације тржишта и реалног сагледавања свих инпута 
производње, како од стране пчелара, тако и од стране потрошача. 
Минималне препоручене цене меда у малопродаји на кућном прагу код пчелара су: багремов мед 
1200 динара, сунцокретов мед 1000 динара, цветни мед 1100 динара, липов мед 1200 динара, мед 
медљиковац 1300 динара и планински ливадски мед 1300 динара.  

http://www.spos.info/vanredna-poreska-kontrola-standa-nas-med-u-trznom-centru-galerija-u-beogradu/


Препоручене минималне цене нису обавезне ни за кога, али представљају реални минимум 
заснован на све већим трошковима производње.  
 
КЊИГА НА ПОКЛОН У 2022. ЧЛАНОВИМА СПОС-а 
 
Сви чланови СПОС-а добили су вредну практичну књигу на поклон у 2022. години. Ради се о књизи 
„ВОДИЧ ЗА ПЛАСМАН МЕДА НА МАЛО И ВЕЛИКО“.  
Књига представља практични водич кроз све прописе, са тумачењем, на следеће теме:  
-Све о следљивости у производњи и промету меда од пчелињака до стола;  
-Шта у пракси значи да је мед примарни пољопривредни производ;  
-Какве врсте објеката за обраду и паковање меда постоје;  
-Како треба да изгледају просторије у домаћинству пчелара;  
-Каква је процедура за регистрацију просторија у домаћинству пчелара;  
-Како поднети захтев за регистрацију просторија у домаћинству пчелара;  
-Како треба да изгледају просторије у фирмама и код предузетника;  
-Како регистровати просторије у фирмама и код предузетника;  
-Све о означавању и декларисању меда;  
-Садржај декларације меда;  
-Како до бар кода или QR кода ради пласмана у трговине без отварања фирме;  
-Све о узорковању меда ради стављања у промет;  
-Које анализе меда морате урадити да бисте мед легално ставили у промет;  
и још много тога…  
Књига је формата часописа „Српски пчелар“ на 28 страна.  
 
ЗАШТО ПЧЕЛАРЕ БЕОГРАДА ПРАКТИЧНО НИКО НЕ ПРЕДСТАВЉА У ИО СПОС?  
 
На својој седници 19. априла, ИО СПОС-а разматрао је присутност чланова ИО СПОС-а седницама у 
протекле две године, од како је изабран овај сазив. 
У том периоду одржано је тачно 10 седница ИО СПОС-а, а број недолазака свих чланова је 
следећи: Слободан Чумић: 8 изостанака; Огњен Делић: 3 изостанка; Милан Матејић: 3 изостанка 
(поднео оставку); Дамљан Драмлић: 2 изостанка; Милорад Новковић: 2 изостанка; Бранко Мијић: 2 
изостанка; Златомир Колаковић: 1 изостанак; Саво Мрдак: 1 изостанак; Драган Миловановић: 0 
изостанака; Радивоје Стојановић: 0 изостанака; Ранко Вучковић: 0 изостанака; Раде Стевановић: 0 
изостанака; Златомир Томић: 0 изостанака; Ивица Костић: 0 изостанака; Родољуб Живадиновић: 0 
изостанака.  
Наравно, изостанци су били оправдани код свих, осим код Слободана Чумића, који је недоласке 
правдао послом, али сви који се кандидују за члана ИО врло добро знају какве их обавезе чекају и не 
требају да прихватају оно што не могу да ураде а пчелари за то време немају представника. Јер, 80% 
недолазака је апсолутно недопустиво, те такво оправдање апсолутно није оправдање.  
Стога је ИО СПОС-а на својој седници 19. априла 2022. године, донео одлуку да обавести београдска 
удружења да они већ две године практично немају представника у ИО СПОС, те да им препоручи да 
покрену статутарну процедуру за замену свог члана ИО СПОС-а неким другим, који ће се одговорније 
понашати према дужности коју су му поверили чланови.  
 
МАПЕ – НОВИ СЕГМЕНТ САЈТА СПОС-а У БОРБИ ПРОТИВ ТРОВАЊА ПЧЕЛА 
 
Једна од тековина управо завршеног пројекта са НАЛЕД и УСАИД, који је превасходно био посвећен 
унапређењу јавно-приватног дијалога у сврху сузбијања тровања пчела, јесте и мапа Србије на којој 
су приказане све општине у нашој држави, те ће сваки пчелар или било ко други ко је заинтересован, 
моћи на мапи да види када је предвиђен третман против комараца у његовој општини. 



Поред ове мапе, ту је и мапа општина које су до сада потписале Декларацију о заштити пчела 
(детаљније о декларацији смо писали још децембра 2019. године, овде: www.spos.info/potpisana-
deklaracija-protiv-trovanja-pcela-u-srbiji).  
Захваљујемо се НАЛЕД и УСАИД на свему што смо овим пројектом добили (знање, нови Закон о 
средствима за заштиту биља, Декларацију о заштити пчела, усаглашен и унапређен рад инспекција, 
нацрт активности који води ка коначном решењу проблема тровања пчела у Србији, округли 
столови, медијска покривеност, смањено тровање пчела у прошлој и овој години…). Посебну 
захвалност упућујемо и за део пројекта који је довео до израде ове напредне мапе са 
мултифункцијском употребом, која ће нам бити одлично оруђе за вршење јавног притиска на 
општинске самоуправе по питању многих спорних проблема.  
Прва наредна мапа коју припремамо јесте мапа локалне подршке пчеларима кроз субвенције на 
општинском нивоу, па молимо сва удружења пчелара да нам доставе податке да ли се и на који 
начин субвенционише пчеларство на територији њихове општине. Све ћемо податке објединити у 
мапу. Податке шаљите на spos.rs@gmail.com 
На жалост, мапа није завршена јер нас удружења ЈЕДНОСТАВНО НЕ ОБАВЕШТАВАЈУ о стању код њих. 
Када ту мапу завршимо, пчелари општина које не дају подршку пчеларима, моћи ће да оду у своју 
општину и упитају надлежне зашто њих нема на мапи…   
 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ ПЧЕЛА СПОС-а 
 
Дана 5. априла је одржана редовна пролећна конференција за медије Одбора за заштиту пчела 
СПОС-а у просторијама Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, у сарадњи са Управом 
за заштиту биља и госпођом Светланом Ђуровић из службе за сарадњу са медијима 
Министарства пољопривреде. 
Министарство пољопривреде обезбедило је медијску покривеност, а конференција је одржана у 
просторијама Управе за заштиту биља, док је новинска агенција ТАНЈУГ пренела информацију коју су 
преузели бројни медији. Такође је на сајту Министарства пољопривреде објављено и заједничко 
саопштење Управе за заштиту биља и СПОС-а (www.minpolj.gov.rs/sprecimo-trovanje-pcela).  
Конференцији су присуствовали шеф Одсека фитосанитарне инспекције Министарства 
пољопривреде господин Ненад Милојевић, председник Одбора за заштиту пчела СПОС-а Милош 
Богдановић и заменик предсеника СПОС-а Радивоје Стојановић. 
Шеф Одсека фитосанитарне инспекције Министарства пољопривреде господин Ненад Милојевић је 
говорио о правилној употреби средстава за заштиту биља, да они који спроводе третирање морају то 
радити у складу са законом, а то значи да се средства која су опасна за пчеле не смеју примењивати 
за време цветања, а апеловао је на пољопривредне произвођаче да када користе средства која нису 
опасна за пчеле то чине увече или рано ујутру, када нема активности пчела. Такође је апеловао на 
воћаре да пре употребе пестициде уклоне корове из воћњака, али да то не чине употребом 
хербицида већ да корове уклоне кошењем. Указао је да се добром сарадњом између пчелара, 
воћара и ратара могу спречити тровања пчела, превентивним деловањем. Скренуо је пажњу и на 
проблем третирања простора око канала хербицидима. 
Председник Одбора за заштиту пчела Милош Богдановић истакао је одличну сарадњу СПОС-а са 
Управом за заштиту биља Министарства пољопривреде, захваљујући којој се сваке године спречи 
неколико најављених третирања уљане репице у цвету. Апеловао је на произвођаче уљане репице 
да не користе средства за заштиту биља која су отровна за пчеле у току цветања, а такође и да 
уколико користе средства за заштиту биља пре цветања то буду средства која имају кратак период 
деловања. Такође је указао и на значај пчела у опрашивању и производњи хране. 
Заменик председника СПОС-а Радивоје Стојановић је говорио о сарадњи воћара и пчелара у погледу 
опрашивања воћа и о радној групи за формирање предлога измене прописа у сарадњи са 
институтом БИОСЕНС.  
Овом приликом се захваљујемо госпођи Светлани Ђуровић из службе за сарадњу са медијима 
Министарства пољопривреде на организацији конференције, а такође и на томе да заједничка 
изјава Управе за заштиту биља и СПОС-а буде објављена на сајту Министарства пољопривреде, и 
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господину Ненаду Милојевићу, шефу Одсека фитосанитарне инспекције Министарства 
пољопривреде, на залагању за пчеларство. 
 
ПРОШИРЕН САСТАВ ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ ПЧЕЛА СПОС-а ОД ТРОВАЊА 
 
Због повећаног обима посла, нарочито током сезоне, на предлог председника Одбора Милоша 
Богдановића, ИО СПОС-а је проширио Одбор за заштиту пчела СПОС-а. 
Изабрани су следећи нови чланови Одбора: Снежана Вуксан Трајковић – Удружење пчелара 
„Матица“, Сурдулица; Славица Јуришић – Удружење пчелара „Мостонга“, Бач; Татјана Мрдак – 
Пчеларско друштво Сивац, Сивац; Маријан Јелић – Удружење пчелара „Аврам Максимовић“, 
Сомбор; Урош Алексић – Пчеларско друштво Барајево, Барајево; Горан Чакардић – Удружење 
пчелара „Будућност“, Лазаревац. Честитамо изабранима и желимо им да имају што мање 
оперативног посла!  
 
НОВЕ МЕРЕ У БОРБИ ПРОТИВ ТРОВАЊА ПЧЕЛА 
 
После двоструке измене закона, формирања предлога за даље измене закона, бројних округлих 
столова и других активности уз подршку НАЛЕД, УСАИД и ГИЗ, дошло је време за нову важну 
активност, а то је сарадња са пољопривредницима кроз едукативне флајере за правилно третирање 
пољопривредних медоносних култура. 
ИО СПОС-а донео је одлуку на предлог председника СПОС-а да Одбор за заштиту пчела СПОС-а од 
тровања приступи уз помоћ стручњака изради сажетих и конкретних флајера за сваку појединачну 
медоносну културу на којој пчелари имају проблема са тровањима.  
Обавићемо разговор и са министарком пољопривреде ради укључења и надлежних државних 
органа у овај пројекат ради подизања нивоа одговорности и озбиљности, те да такве флајере 
понудимо пчеларима који би их делили околним пољопривредницима, а приликом поделе 
успостављали дубље контакте ради побољшања сарадње.  
Сличан пројекат, кроз брошуру на 4 стране, спровело је Друштво пчелара Алексинац још 2003. 
године, када је 6.500 флајера подељено свим пољопривредним газдинствима на територији 
општине, уз подршку општине Алексинац, и од тада до данас на територији општине није било 
озбиљнијих тровања пчела. 
Надамо се да ћемо успети да сличне ефекте постигнемо и на територији Србије. У овом пројекту 
биће најважније да се обави квалитетна подела флајера, а сваки пчелар има велики интерес да то 
обави онако како треба.  
Пољопривредници ће тако добити права упутства, која нису израђена од стране неке 
фитофармацеустске куће, већ од стране независних стручњака који ће дати најмодерније препоруке 
за заштиту које обезбеђују најбољу заштиту без штетних ефеката на пчеле, и следственог пада 
приноса пољопривредника, односно пада учешћа плодова прве класе у роду.  
 
ВИШЕ НЕМА ТРЕТМАНА ПЕСТИЦИДИМА БЕЗ ОБУКЕ 
 
Познато вам је да се СПОС изборио да се 2019. године донесе нови Закон о средствима за заштиту 
биља, који је предвидео да третман пестицидима могу да врше само лица која су прошла обуку, као 
и да су дужна да суседима 24 сата раније најаве третман. Корона је одложила почетак обуке, али од 
1. јануара 2022. године, Закон треба да се у потпуности примењује. 
Подсећамо, пољопривредници су дужни да обавесте власника парцела које се граниче са парцелом 
коју намеравају да третирају средствима за заштиту биља најмање 24 сата пре почетка примене, без 
обзира да ли су њихови суседи пчелари или не, што је још једна додатна мера превенције. 
Овогодишњи закон доноси неке новине које је СПОС одавно тражио, а то је пре свега контрола 
продаје пестицида, јер до сад сте могли отићи у пољопривредну апотеку и купити пет тона 
пестицида, а да вас нико и не пита шта ће вам и где ћете их и како употребити. 



По новом закону, пољопривредник ће морати да прође обуку за безбедну примену, руковање, 
складиштење, транспорт и одлагање средстава за заштиту биља, и моћи ће да купи само онолико 
средстава колико му је потребно за културе које гаји, и тачно ће се знати ко је и колико средстава за 
заштиту биља купио, а мораће да води евиденцију о њиховој примени. 
Наиме, нови Закон прописује да се правно лице, предузетник, односно физичко лице које користи 
средства за заштиту биља у оквиру својих професионалних активности, као и у случају стављања 
својих пољопривредних производа на тржиште, сматра такозваним професионалним корисником. 
Професионални корисник дужан је и да редовно врши подешавање и техничку проверу уређаја за 
примену, као и користи уређаје за примену који су периодично прегледани у складу са овим 
законом. 
Средство за заштиту биља намењено професионалном кориснику може да купује и примењује 
физичко лице које има сертификат професионалног корисника издат у складу са овим законом, као и 
правно лице, односно предузетник, који има запослено лице које има сертификат професионалног 
корисника. 
Сертификат професионалног корисника издаје Министарство. Сертификат ће бити услов да 
професионални корисници у догледно време, када већи број лица буде обучен, могу само уз њега да 
купују средства за заштиту биља у пољопривредним апотекама. 
Сва лица која користе средства за заштиту биља у оквиру својих професионалних активности и лица 
која своје пољопривредне производе стављају на тржиште сматрају се професионалним 
корисницима и дужни су да примену пестицида спроводе тако да ничим не угрозе живот и здравље 
људи и животиња. Ускоро ће бити организоване обуке за стицање сертификата професионалног 
корисника. 
 
(НЕ) КРЕЋЕ ОБУКА ЗА ПРИМЕНУ ПЕСТИЦИДА 
 
Након последње измене Закона о средствима за заштиту биља (детаљније www.spos.info/velike-
novine-u-zastiti-pcela-od-trovanja, остварен је највећи број захтева СПОС-а, а у наредном периоду 
очекујемо да се усвоје и остали наши захтеви формирани у сарадњи са НАЛЕД и УСАИД 
(детаљније www.spos.info/pokrenuta-inicijativa-za-uvodjenje-propisa-o-drasticnom-suzbijanju-prevarnih-
radnji-u-plasmanu-meda, где можете прочитати преостале захтеве СПОС), чиме би се комплетирала 
пуна заштита пчела од тровања пестицидима какву законодавно буквално неће имати ниједна друга 
земља. 
На РТС је најављена обука пољопривредника, након које ће и продаја пестицида престати да буде 
слободна, већ ће моћи да се набави само она количина која је неопходна за засад који се 
третира. Прилог погледајте на www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4799169/pesticidi-
upotreba-obuka-kontrola.html.  
Познато вам је да се СПОС изборио да се 2019. године донесе нови Закон о средствима за заштиту 
биља, који је предвидео да третман пестицидима могу да врше само лица која су прошла обуку, као 
и да су дужна да суседима 24 сата раније најаве третман. Корона је одложила почетак обуке, али од 
ове године, Закон се у потпуности мора применити. 
Подсећамо, пољопривредници су дужни да обавесте власника парцела које се граниче са парцелом 
коју намеравају да третирају средствима за заштиту биља најмање 24 сата пре почетка примене, без 
обзира да ли су њихови суседи пчелари или не, што је још једна додатна мера превенције. Овај 
закон доноси неке новине које је СПОС одавно тражио, а то је пре свега контрола продаје пестицида, 
јер данас још увек можете отићи у пољопривредну апотеку и купити пет тона пестицида, а да вас 
нико и не пита шта ће вам и где ћете их и како употребити. 
По новом закону, пољопривредник ће морати да прође обуку за безбедну примену, руковање, 
складиштење, транспорт и одлагање средстава за заштиту биља, и моћи ће да купи само онолико 
средстава колико му је потребно за културе које гаји, и тачно ће се знати ко је и колико средстава за 
заштиту биља купио, а мораће да води евиденцију о њиховој примени. 
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Наиме, нови Закон прописује да се правно лице, предузетник, односно физичко лице које користи 
средства за заштиту биља у оквиру својих професионалних активности, као и у случају стављања 
својих пољопривредних производа на тржиште, сматра такозваним професионалним корисником. 
Професионални корисник дужан је и да редовно врши подешавање и техничку проверу уређаја за 
примену, као и користи уређаје за примену који су периодично прегледани у складу са овим 
законом. 
Средство за заштиту биља намењено професионалном кориснику може да купује и примењује 
физичко лице које има сертификат професионалног корисника издат у складу са овим законом, као и 
правно лице, односно предузетник, који има запослено лице које има сертификат професионалног 
корисника. 
Сертификат професионалног корисника издаје Министарство. Сертификат ће бити услов да 
професионални корисници у догледно време, када већи број лица буде обучен, могу само уз њега да 
купују средства за заштиту биља у пољопривредним апотекама. 
Сва лица која користе средства за заштиту биља у оквиру својих професионалних активности и лица 
која своје пољопривредне производе стављају на тржиште сматрају се професионалним 
корисницима и дужни су да примену пестицида спроводе тако да ничим не угрозе живот и здравље 
људи и животиња. Ускоро ће бити организоване обуке за стицање сертификата професионалног 
корисника. 
Иако је обука најављена за јесен 2022. године, ње ипак неће бити ни 2023. године, ако је судити по 
тренутним плановима Министарства, али радићемо на томе да се ти ставови ипак промене.  
 
ОДРЖАН XIII ДРЖАВНИ ПЧЕЛАРСКИ САЈАМ 
 
XIII Државни пчеларски сајам одржан је на Београдском сајму, у организацији СПОС-а, 12. и 13. 
фебруара 2021. године.  
Сајам је отворила министарка привреде Анђелка Атанасковић, а у име Министарства пољопривреде 
се обратио државни секретар Велимир Станојевић. Отварању је присуствовала и помоћница 
министра пољопривреде Ведрана Илић. Министарка привреде је, између осталог, рекла и следеће: 
„Медијском подршком и популаризацијом квалитетног меда дали смо допринос да се ово тржиште 
развија и шири. Савез пчеларских организација Србије уз подршку Владе Србије остварује 
невероватне успехе и то је још један од показатеља да Влада води успешну економску политику. 
Данашњи Сајам има и регионални карактер што је још један добар индикатор за укупну привреду и 
пољопривреду наше земље. Одавно је позната чињеница да свет и цивилизација не би могли да 
постоје без пчела, због тога је на нама да бринемо о пчелама, учимо од њих и експлоатишемо оно 
што оне дају као дар свим људима – а то је мед“. Државни секретар Велимир Станојевић пренео је 
поздраве министра пољопривреде Бранислава Недимовића пчеларима. Такође је говорио о 
подршци Министарства пољопривреде пчеларима, која сваке године све више расте у маси. Ове 
године су сви, од излагача до организатора, имали нелагодан осећај по питању могуће посете 
пчелара Сајму. Страхови су се показали безразложним, и посета је била далеко изнад слабих 
очекивања. Наиме, када смо упоредили посету у односу на протекле године, која се кретала преко 
10.000 пчелара већ неколико сајмова уназад, ове године је посета пчелара СПОС-а била на нивоу од 
68%, а пчелара који нису чланови СПОС-а тачно 50% (међу њима наравно доминирају пчелари из 
иностранства, али има и доста наших пчелара). Сајам је тиме само потврдио своје апсолутно вођство 
у региону, јер ни ковид баријере нису спречиле пчеларе да посете овај Сајам у пристојном броју. 
Сајам су организовано посетили, поред пчелара из Србије, и пчелари из Словеније, Молдавије, 
Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Румуније, Мађарске… Изузетно предавање 
је пред препуном салом која има 500 седишта, а велики број пчелара је и стајао, одржао наш стари 
пријатељ председник Пчеларског савеза Словеније Боштјан Ноч, и то потпуно бесплатно на његово 
инсистирање. Након његовог предавања, одржан је округли сто председника Пчеларског Савеза 
Словеније Боштјана Ноча, председника Савеза пчеларских организација Републике Српске Дамира 
Барашина и председника Савеза пчеларских организација Србије, на коме су размењена искуства и 
информације о раду сва три савеза.  



 
ОДРЖАН V ПЧЕЛАРСКИ САЈАМ ЈУГОИСТОЧНОГ БАЛКАНА У ВРАЊУ 
 
ИО СПОС-а донео је одлуку да се јубиларни V Пчеларски сајам југоисточног Балкана одржи у Врању у 
суботу 17. септембра 2022. године. Он је тренутно најбрже растући пчеларски сајам у Европи. Сајам 
је успешно одржан и 2022. године, и био је најбоље посећен икад.  
 
„ЧУДНА ДОГАЂАЊА“ У ГРУПАЦИЈИ ЗА ПЧЕЛАРСТВО ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 
Иако смо у наслову били јако благи, ситуација је много гора од тога. Наиме, 10. јуна око 9 сати 
добијамо дојаву од једног нашег пчелара да је за тај дан у 11 сати заказана „нека седница“ у 
Привредној комори Србије на тему пчеларства. Претпоставили смо да то може бити седница 
Групације за пчеларство и производњу меда при Удружењу за сточарство и прераду сточарских 
производа, чији је и СПОС члан. Позвали смо ПКС и сазнали да смо у праву. Међутим, проблем је што 
ни СПОС није добио позив за седницу! Једноставно га нема на списку мејлова иако је члан 
Групације. Због немогућности брзог организовања присуства, седници је ипак присуствовао технички 
секретар СПОС-а ком су показали да је послат мејл на приватни мејл председника СПОС-а али тај 
мејл никада није стигао, иако до сада никад није било проблема са пристизањем мејлова са њихове 
адресе. Међутим, мејла СПОС-а нема на списку послатих мејлова! Затим су нам ипак проследили 
мејл који је овог пута уредно стигао, АЛИ у приложеном материјалу смо видели нешто што нам је 
указивало на могућу намеру неадекватног обавештавања. Наиме, у прилогу стоји материјал који је у 
име Групације за пчеларство послат свим учесницима, СА ПРЕДЛОГОМ СЛЕДЕЋЕГ ЗАКЉУЧКА:  
„Да би се овај тренд раста пчеларске производње наставио потребно је применити следеће мере: 
Ускладити законске прописе Републике Србије са прописима ЕУ и што пре основати Радну гупу за 
израду Правилника о пчелињем отрову у ресорном министарству; 
Субвенције исплаћивати према килограму откупљеног меда, а не као до сада по кошници.“  
Са првим закључком се наравно слажемо, али нас је други запрепастио! Практично се тражи да се у 
име Групације држави пошаље предлог да се укину субвенције по кошници и пребаце на субвенције 
по килограму откупљеног меда.  
Након дискусије и нашег оштрог противљења, доношење закључака је одложено, а учесници треба 
да пошаљу своје предлоге. Иначе, пакери меда су подржали предлог „анонимног аутора“ закључака, 
који се дрзнуо да тако нешто предложи и то ни мање ни више, у име Групације за пчеларство.  
Ако постоји и само један једини „слепи“ пчелар у Србији у овом тренутку, коме још увек ништа није 
јасно, надамо се да ће данас прогледати. На леп су се колач намерили наши пакери меда, тежак 
само 7 милиона евра, који сада иде пчеларима, а по новом предлогу се зна у чијим би џеповима 
завршио…  
Председник СПОС-а је одмах о овом тенденциозном беспризорном ексцесу обавестио ресорног 
министра Бранислава Недимовића.  
Иначе, на састанку су пакери говорили да је мед прескуп, да ће велике залихе меда пропасти ако 
СПОС буде и даље саветовао пчеларе да чувају мед до боље цене, једноставно се стварала 
атмосфера да ће цена меда бити ниска. Директор фирме Медино Иван Грујић је изјавио да се у 
Мађарској изашло са ценом од 4,6 евра за пчеларе, и тако даље… 
  
ЧУДЕСА СЕ НАСТАВИЛА И ВАН ГРУПАЦИЈЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 
 
Након својеврсног скандала у организацији Групације за пчеларство Привредне коморе Србије, 13. 
јуна је директор приватне фирме Медино која откупљује мед, на фејсбук групама започео дискусију 
на ту тему, након 3 дана од горе поменутих догађања на састанку Групације за пчеларство. 
Поставио је следећу објаву:  



 
Није нам баш најјасније шта је овим хтео да каже, када смо ми на сајту СПОС-а изнели само чисте 
чињенице. Али, већ у даљим коментарима долази до разоткривања и новог скандала:  
 

 
 
Овде је највећи скандал уоквирен жутим. Директор највеће српске фирме за откуп меда хладно 
изјави да су заправо пчелари фалсификатори меда и да фалсификате подваљују откупљивачима! ПА 
ДОКЛЕ ЋЕМО ВИШЕ ТО СЛУШАТИ, кад је то НЕМОГУЋЕ! Сад се и он придружио сличној тези коју је 
први јавно износио на више јавних скупова директор фирме АЗА доо Зоран Ђурђевац! Заиста врх 
цинизма.  
Ниједан откупљивач не купује мед док га не анализира. Ако то уради без анализе, онда сам прихвата 
ризик. Чим мед изађе из дворишта пчелара, он за њега више није одговоран. Тако каже закон, а 
откупљивачи су нам мало нервозни изгледа… смета им нешто… ми знамо и шта, а поједини наивни 
пчелари (ако их још увек има) мораће сами да закључе ко и шта….  
И тако, драги наши пчелари, постадосте ви и фалсификатори меда… Али то није све! Ево још једног 
бисера из ове изјаве.  
Каже господин Грујић да СПОС тврди да је кошница преко 1.400.000. Господине Грујићу, СПОС 
НИКАД није тако нешто тврдио нити може да тврди. Ми само баратамо званичним подацима Управе 
за ветерину Министарства пољопривреде, која обележавца кошнице, и када смо последњи пут 
питали колико их има обележених, одговор је био преко 1.550.000. А шта мери и рачуна Завод за 
статистику, то морате њих да питате. Можда и не знају да држава о томе има евиденцију.  
Међутим, на крају објављујемо званични документ послат за састанак испред Групације за 
пчеларство, а ко га је писао или помагао у његовој изради, ми то не знамо, али је он послат свим 



члановима Групације, па сами на самом крају документа прочитајте шта се предлаже по питању 
субвенција по кошници, документ преузмите на www.spos.info/cudesa-se-nastavljaju-i-van-grupacije-
za-pcelarstvo-privredne-komore-srbije.  
Иначе тај документ без потписа, али иза кога наравно стоји руководство Групације за пчеларство 
чији је председник Србислав Видојевић, директор фирме за откуп меда Тимомед, садржи још неке 
бисере којих се прошли пут нисмо дотакли да не би разводњавали главну ствар коју су хтели да 
„прогурају“ као предлог Групације, а тиче се пребацивања субвенција по кошници у друге токове. 
Ево шта још, између осталог, пише у том документу: „На домаћем тржишту неће бити битних 
промена у промету меда услед лоше кампање у погледу квалитета меда који се пласира код нас“. 
Погледајте ви само ту дефиницију. Претпостављамо да хоће да кажу да требамо да престанемо да се 
боримо против фалсификата да би поједини и даље могли да их пласирају кроз трговине?? ПА 
ДОКЛЕ ВИШЕ ГОСПОДО МИСЛИТЕ ДА ЦЕО СВЕТ МОЖЕТЕ ПРАВИТИ БУДАЛАМА?  
Наравно, интересантно је и да се у целом документу, руководство Групације за пчеларство 
Привредне коморе Србије користи ИСКЉУЧИВО подацима о броју кошница којима барата Завод за 
статистику, а званични државни регистар ни не помиње! Па то је у најмању руку невероватно. Још 
увек нисмо схватили зашто то раде, мада сазнаћемо већ и то, али у свему другом смо их разоткрили 
и више нема рукавица са њима! Са покушајем предлагања укидања субвенција по кошници и 
њиховог пребацивања на субвенције по килограму откупљеног меда су се сами до краја разоткрили 
и ту више нема шта да се прича. А сами нека се договоре ко је од њих писао документ, пошто сада 
сви беже од њега као да је шугав… 
  
МЕДИНО СЕ ОГРАДИО ОД ЖЕЉЕ ДА МЕЊА СИСТЕМ СУБВЕНЦИЈА 
 
Након претходног текста објављеног на сајту СПОС-а, компанија Цмана доо, огранак Медино доо, се 
оградила од жеље за променом тренутног система субвенционисања пчелара Србије. 
То је леп гест, мада никаква ограда не може да поништи дискусију директора фирме Медино Ивана 
Грујића на састанку у Привредној комори, у којој се јасно видело да јесте за предлог да се субвенције 
исплаћују по килограму предатог меда. Но, оставимо то по страни, прихватамо ограду. Свако има 
право да промени мишљење на боље. Тако и треба. Посао фирми за откуп меда није да брине о 
ТУЂИМ субвенцијама, већ да откупљује мед, али о откупној цени меда ни реч нисмо чули ни у једној 
њиховој објави до данас.  
Међутим, наше питање је хоће ли се неко оградити од бесмислене тврдње да пчелари подваљују 
откупљивачима фалсификовани мед, јер од тога ни речи у објави нема. Ево целе објаве, али одговор 
до данас директор Медина није дао:  

 
 
ИСПЛАЋЕНО 160.000 ЕВРА ЗА МЕД 



 
Погон „Наш мед“ исплатио је 28. априла 159.116,24 евра за мед. Исплаћена су 42 пчелара. Остали 
пчелари биће исплаћени чим мед буде продат. Они који су предали мед Погону немају разлога за 
бригу, добиће пуну досадашњу цену, иако цена на тржишту и даље пада.  
Последњи шлепер за који је узоркован мед је највећи проблем, пошто мед још увек није преузет, јер 
смо једва формирали прелиминарни збирни узорак тог шлепера, пошто велики број пријављених 
медова није имао одговарајући проценат полена (минимум 20%), имали смо чак и једноцифрене 
резултате. Урадили смо огроман број поленских анализа и њихових комбинација, док нисмо 
одстранили медове са малом количином полена, те коначно формирали збирни узорак који је 
пристојног квалитета. Мед има феноменалну боју и одличне кључне параметре. Кренули смо са 
тражењем купца и за њега. Мед за тај шлепер неће бити преузет док се не нађе купац, или ће ући у 
нови систем продаје по моделу који је објавио председник СПОС-а након повлачења оставке.  
 
ИСПЛАЋЕНО 155.000 ЕВРА ЗА МЕД 
 
Погон „Наш мед“ исплатио је 10. јуна 154.805,48 евра за мед. 
Шлепер меда продат је ових дана страном купцу, и новац је одмах исплаћен пчеларима.  
Исплаћена су 33 пчелара по следећим ценама које можете погледати на сајту СПОС-а 
(www.spos.info/isplaceno-155-000-evra-za-med) и крећу се од 6,7 до 7,1 евро за килограм. Цене за мед 
из 2022. још увек тада није било. 
 
ВЕЛИКА ПОБЕДА РАЗУМА 
 
Савременици смо велике победе разума, о којој ће писати историја, јер смо осигурали будућност 
пчеларства Србије и постигли циљ да Србија убудуће увек има светску цену меда, чак и нешто већу, 
јер Погон ”НАШ МЕД” који је у власништву пчелара, нема профита, већ сав профит се уграђује у 
откупну цену меда. 
Наиме, после апела односно позива пчеларима да схвате да само Погон ”НАШ МЕД” може да 
осигура такву сигурну будућност и да представља за сада једини пример у Србији да овако велика 
група пољопривредника сама извози свој финални производ, пчелари су се одазвали и до истека 
рока, 30. јуна у 15 сати, пријавили 525.560 кг. Продужили смо рок до 10. јула на захтев пчелара који 
још нису обезбедили бурад, мада се мед може пријавити и без буради, са обавезном напоменом у 
пријави да их још увек немате, па ћете јавити чим их набавите и преручите мед у њих. Од 1. јуна до 
10. јула пријављено је укупно 847 тона меда.  
Пријаве су могле да се шаљу и даље. До тада је укупно пријављено 854.810 кг багремовог меда од 
стране 853 пчелара! 
Упућујемо све похвале пчеларима који су се одлучили да одрже свој Погон, биће задовољни као и 
претходне две године, а још задовољнији наредних година и деценија како Погон буде даље јачао и 
превазишао све порођајне муке. Можемо слободно рећи да сви заједно имамо велику част што смо 
генерација пчелара која је смогла снаге да после 12 деценија постојања СПОС-а изгради, подржава и 
одржава свој Погон ”НАШ МЕД” који нам буквално свима гарантује будућност.  
 
КОНАЧНА ПРОЦЕДУРА НАБАВКЕ ШЕЋЕРА ЗА ЧЛАНОВЕ СПОС 
 
Тек 11. јула су се створили услови за објаву коначне процедуре за набавку шећера. Првобитно је 
обећана цена као за грађане (која тренутно износи око 97 динара са ПДВ), али је убрзо дошло до 
дивљања цена на тржишту са једне стране, али и смањења доступних количина, а количине које су 
потребне пчеларима су претпостављено прилично велике. Зато је формирање коначне процедуре 
трајало оволико дуго, те смо дошли до 11. јула, јер ни на који начин нису могле да се ускладе цене са 
количинама, јер су шећеране тражиле веће цене, па и по тим већим ценама нису више имали 
количине, јер се и поред скока цена, магацини брзо празне. На крају је шећер обезбеђен по цени од 
99 динара плус ПДВ, односно 108,9 динара/кг укупно (без осталих трошкова), у количини од 3.000 



тона. Једина новост у коначној процедури била је нижа цена палета за око 0,5 динара по кг шећера. 
Међутим, пчелари су у задатом року који је био кратак јер је толика била гаранција за давање ниже 
цене, уплатили око 320 тона меда. Могућности за набавку нових количина по овој цени више нема. 
Минимална цена која је на дан писања овог текста актуелна јесте око 108 динара плус ПДВ, односно 
око 130 динара за килограм (плус остали трошкови из процедуре), и то само ако се наручи цео 
шлепер од 24 тоне, али ни то није било сигурно да ће бити доступно у било које доба, нити да даље 
неће поскупљивати.  
 
ОБЕЗБЕЂЕНО ЈОШ ШЕЋЕРА ПО ИСТОЈ ЦЕНИ 
 
Недавно је СПОС уз подршку Министарства пољопривреде успео да обезбеди шећер у већим 
количинама по повољнијој цени од тржишне, али је то кратко трајало. Многи пчелари нису имали 
тада новаца или су били на годишњим одморима. Били смо немоћни да продужимо рок упркос 
бројним захтевима, али преговоре са добављачем нисмо прекидали и сада можемо да објавимо да 
смо ипак успели да обезбедимо ограничене додатне количине, чија расположивост ће се стално 
морати да проверава. 
Укратко, цена самог шећера остаје иста (108,9 динара), као и оперативни трошкови (све детаље 
претходне набавке пронаћи ћете на www.spos.info/konacna-procedura-nabavke-secera-za-clanove-
spos) и све остаје исто, посебно обратите пажњу на палете (када је писан текст на линку палета је 
коштала 700 динара са ПДВ а сада је већ 900 и стално скаче, што је 0,9 динара по кг меда, а можете 
изабрати и да је платите, или негде позајмите квалитетну, предате на утовару, па вратите фабричке), 
осим што превоз обезбеђују пчелари сами, а шећер би преузимали у фабрици у Црвенки, уз 
претходну најаву СПОС-а.  
Наруџбине наравно морају бити заокружене на целих 1000 кг колико стаје на једну палету, а 
НАРУЏБИНА НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊА ОД 3 ТОНЕ. Захваљујемо се добављачу као и логистици фабрике 
на одобрењу мањих појединачних набавки за чланове СПОС-а од једног шлепера, јер то је практично 
немогућа пракса и ниједно физичко лице то не може добити.  
У овом тренутку не може се знати докле ће шећер по истој цени бити на располагању, али свакако не 
дуже од половине септембра.  
Расположивост шећера проверавајте код директора Погона. Уплате се врше на исти начин као код 
претходне набавке.  
Многи су успели да се у неким маркетима снабдеју шећером по повољним ценама, али они који 
нису, сада имају ову могућност.  
 
ЛИДЛ „ИЗБАЦИО“ ФИРМУ АЗА СА СПИСКА ДОБАВЉАЧА? 
 
Како незванично, али поуздано сазнајемо, ЛИДЛ је прекинуо сарадњу са фирмом АЗА која већ неко 
време пласира мед чудног изгледа и укуса у овај маркет, што је резултовало огромним бројем 
пријава сумњи у квалитет меда од стране СПОС-а и бројних пчелара појединаца. 
Фирма АЗА је иначе позната јавности као фирма код које су ВРЛО често утврђиване неправилности у 
квалитету меда који пласира на тржиште.  
Ако је информација тачна, а молимо и фирме АЗА и ЛИДЛ да се о томе јавно изјасне и потврде или 
демантују ову високо поуздану информацију пошто потиче из поузданог извора, јер потрошачи имају 
право да знају шта стоји иза те одлуке, фирма АЗА испоручиваће мед ЛИДЛ-у само до краја 
септембра и ту је крај сарадње. Нисмо добили информацију ко је нови добављач, али то ћемо и сами 
видети на полицама.  
Као што се да видети, ниједна пријава сумње у квалитет меда не остане без одјека. Још само да то 
већина потрошача али и пчелара схвати.  
Такође, како сазнајемо из поузданог извора, у фирми АЗА још увек је у току спровођење корективних 
мера под надзором Управе за ветерину Министарства пољопривреде, током којих фирма АЗА 
привремено не може да извози мед на територију ЕУ (детаљније на www.spos.info/firma-aza-vec-



mesec-i-po-ne-moze-da-izvozi-med-u-eu). То траје већ месецима. Због тога имамо озбиљне сумње да 
се ради о више него озбиљном проблему који је инспекција нашла а који није лако „испеглати“.  
 
СПОС СЕ ПОВЛАЧИ ИЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАШМАЈДАНА 
 
СПОС је већ дужи низ година имао само протоколарну улогу у организацији Ташмајданске изложбе 
(касније названа Сајам), а сада је ИО СПОС-а одлучио да се СПОС повуче и из таквог вида 
суорганизације, а ево и зашто. 
Наиме, када се тренутни председник СПОС-а кандидовао за председника, једна од тачака његовог 
програма предвиђала је да се СПОС потпуно повуче из организације Ташмајданске изложбе, како би 
се зауставиле вишегодишње непотребне расправе његових претходника са београдским пчеларима 
око тога „чији је Ташмајдан“, те да СПОС оснује свој сопствени Државни пчеларски сајам, иако 
постоје експлицитни писани докази да је Ташмајдан званично покренуо СПОС. То су здушно 
подржали београдски пчелари и проблем је коначно решен, расправе су стале и наставили смо даље 
да пријатељски сарађујемо, јер пчеларство је битније од било каквих ситних чарки као и свадљивих 
појединаца. Међутим, ускоро смо добили молбу од Друштва пчелара Београд, тј. од сада покојног 
Жике Тодоровића, који је после Боже Петровића сигурно био најбољи организатор Ташмајдана, да 
СПОС макар формално остане у организацији, како неко не би помислио да смо у свађи баш кад смо 
коначно заједнички решили све несугласице. Тако је организатор на даље у најавама Ташмајданске 
изложбе писао „у сарадњи са СПОС-ом“. ИО СПОС-а је то наравно прихватио и имали смо формално 
учешће у протоколу отварања изложбе свих наредних година, до данас.  
На жалост, после много година доживели смо да нас излагачи зову иако нисмо „ни лук јели, ни лук 
мирисали“ са претњом да ће бојкотовати Ташмајданску изложбу, јер је котизација ове године 
поскупела ЗА ЗАИСТА НЕВЕРОВАТНИХ 33,3% у односу на прошлу годину (са 21.000 на 28.000 динара)!  
Значи, СПОС нема никакво учешће нити корист од Ташмајдана, нити нам је потребна сходно 
програму тренутног председника СПОС-а који је његовим избором цела Србија подржала, не 
учествујемо већ годинама у организацији, и баш зато смо се и повукли јер нам никакве расправе тог 
типа једноставно не требају. Створили смо мир, а сада неко жели да од мира направи немир, али ми 
то никоме нећемо дозволити.  
Оволико поскупљење само је изазвало гнев излагача и према СПОС-у иако ама баш ни за шта нисмо 
криви, те сматрамо да нам овакво понашање организатора само наноси штету, јер не желимо 
никакве свађе и расправе са излагачима, а поготово не са београдским пчеларима који су наши 
добри пријатељи и сарадници! Они сами треба да решавају своје унутрашње проблеме, а не да 
СПОС због наведене организације Ташмајдана трпи штету по свој углед, што наноси штету и нашим 
сајмовима у Београду и Врању, а све то сасвим непотребно, због необјашњиве одлуке да се 
котизација подигне за 33,3%, јер инфлација у Србији је далеко мања, 12,8% процената.  
Зато је ИО СПОС донео одлуку да се ПОТПУНО ПОВУЧЕ и из протоколарног дела организације 
Ташмајданске изложбе (сада Сајма), те да организатор од данас више не може у најавама 
Ташмајдана да користи синтагму „у сарадњи са СПОС-ом“. Одлука је ступила на снагу одмах.  
 
ПОГОН „НАШ МЕД“ НА САЈМУ ШЉИВА У ОСЕЧИНИ 
 
И ове године у оквиру Сајма шљива који траје од 26. до 28. августа, УП „Пера Јовановић – 
Комирићанац“ организовао је округли сто са директором погона „Наш мед“ Ненадом Портићем у 
недељу 28. августа. Господин Ненад је говорио о пласману меда преко Погона, изложио тренутну 
ситуацију на тржишту и одговорио на сва питања пчелара.  
 
ИЗАБРАН ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК ЧАСОПИСА „СРПСКИ ПЧЕЛАР“ 
 
ИО СПОС-а изабрао је главног и одговорног уредника часописа „Српски пчелар“. 
На конкурс за уредника јавио се овог пута само један кандидат, а то је инж. Властимир Спасић, који 
је и у претходном мандату обављао ову одговорну и стручну дужност.  



Честитамо изабраном кандидату и желимо му успешан даљи рад!  
 
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ УАП ОКО СУБВЕНЦИЈА 
 
Средином септембра је у Управи за аграрна плаћања (УАП) одржан састанак по питању исплате 
субвенција. УАП је представљало четири оператера који обрађују захтеве пчелара за субвенције са 
шефом, а СПОС председник СПОС-а. 
Ове године је било доста тужби за неисплаћене субвенције од стране адвоката СПОС-а, а кад тужба 
већ стигне у УАП, захтев је већ обрађен и исплаћен. Онда оператери изгубе по више сати док не 
одговоре на тужбу, а за то време су могли да обраде на десетине захтева. Зато УАП моли све пчеларе 
и адвокате, да пре евентуалног подношења тужбе, дан пре подношења провере да ли захтев у 
међувремену није већ обрађен и/или исплаћен. СПОС је о томе обавестио адвокате, а провера ће 
ићи преко стручне службе СПОС-а према УАП, како бисмо имали свеже информације.  
Даље, пчелари треба да знају да је већ пар година потпуно немогуће да се захтеви обрађују преко 
реда, већ обрада иде искључиво по редоследу пристизања захтева у УАП. Зато је свако позивање 
УАП чисто губљење времена, ништа вам не значи статус захтева све док евентуално не решите да 
тужите, а то ће и тако учинити стручна служба СПОС-а преко адвоката СПОС-а коме се обраћате за 
евентуално подношење тужбе. Препорука СПОС-а је да за тужбом посегнете само ако морате, и тек 
пред истек законског рока о чему смо већ писали у часопису, детаљније о томе 
www.spos.info/pravne-informacije.  
Што се тиче овогодишњих субвенција по кошници, пресек стања је следећи:  
Поднетих захтева за 2022. годину: 18.590 пчелара  
Број кошница за које су поднети захтеви: 1.212.179 кошница  
До тада одобрено захтева: 3.742  
До тада одобрено кошница: 304.050 кошница  
За њих одобрен износ средстава: 243.240.000 динара  
Мањи део од наведеног још није био исплаћен, али је исплаћен до средине октобра.  
Иначе, УАП не може да обрађује захтеве док нема обезбеђених средстава. Средства пристижу 365 
дана у години у буџет, и обрађују се захтеви како средства пристижу. Када се исплати сума 
предвиђена за ту намену у буџету, потпуно се стаје са обрадом, и чека ребаланс. Ребаланса обично 
буде у последњем кварталу године, а ако и то не буде довољно, обезбеде се додатна средства у 
првом кварталу наредне године, па се субвенције некад исплаћују и до краја марта. То је процедура 
коју треба знати, посебно они који желе да им се субвенције исплате одмах у јуну, што је једноставно 
практично немогуће, јер буџет није напуњен до јуна, пуни се сваки дан до краја календарске године. 
Такође треба знати мало и историју. Када се СПОС борио за субвенције, примарно је требало да 
обезбеђујемо рачуне до краја године, по којима би нам уложена средства враћали крајем текуће 
или почетком наредне године. Након преговора, због специфичности наше производње, прихваћено 
је да се рачуни не траже. Али, субвенције које се исплате ове године су заправо субвенције за 
уложено у претходном периоду, односно поврат дела средстава.  
Што се тиче субвенција за опрему, такође се обрађују захтеви по редоследу пристизања, али та 
обрада на жалост за сада иде много спорије од обраде субвенција по кошници.  
 
КОНТРОЛА БРОЈА КОШНИЦА 
 
На крају треба рећи да је УАП у сарадњи са пољопривредном инспекцијом изабрао по свом 
нахођењу 5 пчелара по сваком округу, а пољопривредна инспекција их је обишла да би утврдила да 
ли имају онолики број кошница који су пријавили. Било је утврђених неправилности, још немамо 
коначан извештај, али је било и пчелара код којих се на стационарном пчелињаку нису нашле све 
кошнице (иако их имају), односно селили су кошнице без документације. За све оне кошнице које 
нису нађене на лицу места (односно за недостајући број нема документације о селидби), субвенције 
у овој години неће бити исплаћене. За део кошница који се нашао на локацији стационарног 
пчелињака, субвенције ће бити исплаћене.  



 
ЗАВРШЕНО УЗОРКОВАЊЕ БАГРЕМОВОГ МЕДА 
 
До 6. октобра завршено је узорковање свог пријављеног багремовог меда за пласман преко Погона 
„НАШ МЕД“. Остао је за узорковање мед само једног пчелара, из оправданих разлога.  
Мед је узоркован код укупно 831 пчелара. Узорковано је 778.110 кг меда. Остатак до 950 првобитно 
пријављених тона није узоркован углавном зато што пчелари нису правовремено обезбедили 
металну бурад од 300 кг иако су били правовремено обавештени, док је мањи број одустао. Они ће 
свакако сада морати да сачекају нову туру узорковања, чак и кад обезбеде бурад, јер би трошкови 
одласка код појединачних пчелара били неприхватљиво високи.  
 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА УДРУЖЕЊА ОКО ЕЛЕKТРОНСKИХ ФАKТУРА 
 
Према важећем Закону о електронском фактурисању обавезу издавања електронске фактуре од 1. 
јануара 2023. године имаће:  
1-субјекти приватног сектора по основу међусобних трансакција; 
2-субјект приватног сектора по основу трансакције са субјектом јавног сектора; 
3-субјект јавног сектора по основу трансакције са субјектом приватног сектора; 
Под субјектом приватног сектора везано за е-фактуру сматра се у нашем случају Удружење – 
обвезник пореза на додату вредност. 
Дакле, пошто наша удружења углавном нису обвезници ПДВ, по тренутно важећем закону они нису 
обвезници издавања електронске фактуре за евентуални промет робе и услуга у свом пословању. 
Чланарина се не сматра прометом робе и услуга. Недавно смо објавили посебан текст о томе када 
смо објашњавали ко мора да има фискалну касу, а ко не.  
То је званично по Закону. А незванично, ако добијате фактуре од фирми јавног сектора (вода, струја, 
Пошта, градска чистоћа и остале фирме јавног сектора) без обзира што нисте у ПДВ морате се 
регистровати на СЕФ да би примили те фактуре јер јавни сектор свима мора слати електронске 
фактуре. 
Имамо информације да Закон треба да претрпи доста измена а ако оне буду битне за наша 
удружења накнадно ћемо дати информацију.  
 
ИЗАБРАН НОВИ ЧЛАН РЕДАКЦИЈЕ ЧАСОПИСА „СРПСКИ ПЧЕЛАР“ 
 
ИО СПОС-а изабарао је мр сц. Ратка Павловића из Београда за члана редакције часописа „Српски 
пчелар“. 
Ратко Павловић је завршио Биолошки факултет у Београду, а потом мастер студије на Хемијском 
факултету, са темом у области биохемије исхране инсеката. Студент је докторских студија Хемијског 
факултета у Београду и истражује биохемију исхране пчела. Самостално се бави пчеларством од 
2011. године, а од 2014. године ради у Апицентру д.о.о. на пословима селекције и репродукције 
пчелињих матица.   
У часопису „Српски пчелар“ објавио је већи број стручних радова. Предавач је СПОС-а за 2022/2023. 
годину. Честитамо му на избору и желимо успеха у раду редакције.  
 
207 ЕВРОПСКИХ НАУЧНИКА У ПОГОНУ „НАШ МЕД“ 
 
Чак 207 научника из области пчеларства из целе Европе, који учествују на 9. Европском конгресу 
Апидологије, који се одржава ових дана у Београду (https://eurbee9.bio.bg.ac.rs), посетили су са 5 
аутобуса 21. септембра Погон „Наш мед“ и надамо се понели лепе утиске. 
О СПОС-у и Погону говорили су им председник СПОС-а Родољуб Живадиновић, директор Погона 
Ненад Портић и технолог Миланка Миленковић. 
Након тога је већа група научника и обишла цео Погон, те су се уверили у све процедуре које се 
спроводе у овом објекту, који једини у Србији има три сертификације: HACCP, HALAL i BRC 8.  

https://eurbee9.bio.bg.ac.rs/?fbclid=IwAR2-KV3R6XZ3b8iflpJissFf_aO-bKUGZgf4h-7jIgB9pkcMtd3u9G5QwFI


Упућујемо честитке Биолошком факултету, а посебно декану, господину Љубиши Станисављевићу, 
на одличној организацији Конгреса. Жао нам је што нисмо могли више да помогнемо у овој тешкој 
години, али смо се побринули да сви наши гости добију промотивну теглицу меда и да се увере у 
његов квалитет.  

       
 
40 ПЧЕЛАРА БУГАРСКЕ ПОСЕТИЛО ПОГОН „НАШ МЕД“ 
 
Обједињени бугарски пчеларски савез посетио је 29. септембра 2022. године Погон „НАШ МЕД“ 
аутобусом са 40 пчелара, предвођених председником Михајлом Михајловим. Пчелари су се 
упознали са историјатом и начином рада Погона „НАШ МЕД“. Надамо се да је ово само почетак 
озбиљније сарадње два савеза.   
  

 
 
КРЕЋЕ ИЗРАДА ТЕГЛИ – АЛИ ТЕГЛА ДРАСТИЧНО СКУПЉА 
 
Још 15. априла 2021. године, објавили смо позив за наручивање тегли СПОС-а, али смо нагласили да 
СПОС тренутно нема слободних средстава да унапред уложи у наручивање тегли, па да касније 
покрије та средства њиховом продајом. Требало је прикупити уплате за 100.000 тегли како би се 
тегле могле наручити. До септембра је било уплаћено свега око 15.000 тегли. У међувремену је 
дошло до страховитих проблема са израдом тегли, фабрика месец дана није ни радила. Израда 
тегли нам је најпре била најављена средином фебруара 2022, али је и то стално одлагано, те смо тек 
пре пар дана добили коначни термин, а то је 9. април 2022. године. Међутим, уследило је 
непријатно изненађење, јер је због подизања инпута производње, тегла у производњи знатно 
поскупела, а војна интервенција у Украјини подигла је и цене енергената, те је буквално све живо 
поскупело, и цена тегле је вртоглаво скочила, иако више нема ни развоза тегли по регионима. 
Поред поскупљења у изради, сада су на снази нови прописи којима морамо ангажовати националног 
оператера за управљање амбалажним отпадом, те је и то значајно подигло цену тегле.  
Ево коначне калкулације цене тегле (све цене су са ПДВ):  
Производна цена једне тегле СПОС-а: 36,9861 динара (скупље него код претходне наруџбине за 
12,766 динара); 
Цена специјалног металног поклопца: 6,8796 динара (скупље него код претходне наруџбине за 
0,4396 динара); 



Цена самолепљиве етикете и самолепљиве бандероле: 4,08 динара (скупље него код претходне 
наруџбине за 0,72 динара); 
Цена поштарине за етикете и бандероле: 0 динара (јефтиније односно укинут трошак који је постојао 
код претходне наруџбине за 0,30 динара). 
Индустријске палете: 1,4117 динара (скупље него код претходне наруџбине за 0,3377 динара); 
Превоз од произвођача (Хум на Сутли) до Погона: 4,4328 динара (скупље него код претходне 
наруџбине за 1,3588 динара); 
Превоз од централног до регионалних складишта: 0 динара (јефтиније односно укинут трошак који је 
постојао код претходне наруџбине за 2,605 динара); 
Шпедиција: 0,2254 динара (јефтиније него код претходне наруџбине за 0,1116 динара); 
Испитивање здравствене исправности тегли: 0,323 динара (скупље него код претходне наруџбине за 
0,267 динара); 
Kалуп за израду тегли: 1,285 динара (ово је стара цена, нова још није позната, али је вероватно 
израда калупа сада скупља него раније); 
Превоз калупа због царинских прописа: 0,4621 динара (скупље него код претходне наруџбине за 
0,1011 динара); 
Трошкови складиштења и издавања тегли: 1,58 динара; 
Трошкови банке: 0,1478 динара; 
НОВИ трошак ангажовања националног оператера за управљање амбалажним отпадом (по новим 
прописима): 3,2274 динара; 
УKУПНА ЦЕНА ЈЕДНЕ ТЕГЛЕ 
(са поклопцем, етикетом и бандеролом): 
61,0409 динара по тегли са ПДВ 
Пошто је до тренутка објаве (по старој цени) уплаћена 77.561 тегла, а СПОС мора да плати по новим 
ценама, то је губитак за СПОС по тегли 16,3509 динара, односно укупно 1.268.192,15 динара! Нећемо 
тражити доплату од пчелара, али МОЛИМО све уплатиоце који схватају свет у коме тренутно живимо 
као и да СПОС НЕМА одакле да покрије тај губитак, да ипак доплате разлику цене, што није обавеза, 
али јесте морална молба СПОС-а, пошто никакав утицај на тај губитак нисмо могли да имамо, све је 
последица објективних околности.  
Даље наручивање тегли (са етикетом, бандеролом и поклопцем) могло се обављати од тренутка ове 
објаве ИСКЉУЧИВО по новој цени, коју смо заокружили на 61 динар, али је у 2023. опет поскупела о 
чему је објављена вест.  
  
„НАШ МЕД” У ЛИДЛУ ОД 23. ЈАНУАРА 
 
Понедељак, 23. јануар 2023. године остаће златним словима уписан у историји Погона за 
прикупљање и пласман меда пчелара Савеза пчеларских организација Србије „НАШ МЕД”, јер је тог 
дана почео пласман нашег меда преко првог великог трговинског ланца који има објекте на целој 
територији Србије. 
Потрошачи из целе Србије сада коначно имају где да набаве НАШ МЕД, мед са личном картом, мед 
чије се порекло прати од пчелињака до трговине! То је мед из Стандарда квалитета Савеза 
пчеларских организација Србије „Добра пчеларска пракса” који пчелари Савеза добијају на 
територији целе Србије.  
Свака тегла има серијски број по коме се може пратити порекло. Прва испорука багремовог меда 
потиче са територије општине Власотинце, а мед је сакупљан на територији атара села Доња 
Ломница, Кукавица и Свође.  
Мед ће се продавати по акцијској цени од свега 1.199,99 динара за 1 килограм. Не знамо која ће му 
бити стандардна цена, јер по уговору о томе одлучује Лидл. На крају је ЛИДЛ спустио цене за 30%, па 
је то унело забуну међу пчеларе, а заправо се само ради о процедури ЛИДЛ-а да кад од било ког 
артикла у једном објекту остане мање од 10 комада, цена се спушта за 30% како би брзо испразнили 
рафове и заменили другом робом.  



Захваљујемо се руководству ЛИДЛ-а на спровођењу прве акције пласмана бренда „НАШ МЕД” кроз 
њихове објекте! Надамо се успешној и дугорочној сарадњи! Били су јако коректни и професионални 
током свих припремних радњи протеклих недеља, те их максимално похваљујемо.  
 

       
 
ФИРМА АЗА ОСУЂЕНА ЗА АФЕРУ „БАМБИ“ 
 
Након 5 година од покушаја испоруке неисправног меда фирми Бамби, фирма Аза је, како сазнајемо, 
правоснажно осуђена, као и њен власник Зоран Ђурђевац, као одговорно лице. 
Да подсетимо, СПОС је тада сазнао да фирма АЗА доо припрема неисправан мед за фирму Бамби, 
одмах по сазнању, касно увече, обавестили смо министра Бранислава Недимовића, који је одмах 
исте вечери, око 22 сата обавестио директорку Управе за ветерину о пријави, те је већ сутра рано 
ујутру, ветеринарска инспекција сачекала камион фирме АЗА доо на капији Бамбија.  
Мед је узоркован и наравно био је неисправан, у њему је рецимо нађено 17,3% малтозе које у меду 
природно уопште нема, али и БРОЈНЕ друге неправилности, само што је малтоза ДОКАЗ НАМЕРЕ 
ИСПОРУКЕ ФАЛСИФИКОВАНОГ МЕДА. Детаљније податке пронађите на веб страници 
www.spos.info/maske-padaju-firma-aza-pokusala-da-isporuci-neispravan-med-koncernu-bambi-a-d  
Након 5 година стигла је правоснажна пресуда, како сазнајемо. Чим дођемо до пресуде, објавићемо 
је у целости, јер се правоснажне пресуде слободно могу објављивати заинтересованој јавности.  
Прва пресуда била је више него симболична, како сазнајемо фирма АЗА доо кажњена је са само 
100.000 динара, али се ЧЕСТИТА ТУЖИТЕЉКА МИРЈАНА ВУКОЈЕ жалила на пресуду у име државе, те 
је правоснажном пресудом фирма АЗА доо осуђена са 1.000.000 динара, а одговорно лице Зоран 
Ђурђевац са 200.000 динара!  
Према томе, надамо се да сада и најневерније Томе, који не предузимају ништа а само кукају како 
од пријава нема ништа, сада могу да виде да итекако има, и да ми сами морамо да пријављујемо 
сваку неправилност, а да паралелно морамо радити, као што и радимо, на томе да се прописи 
измене и казне буду далеко строжије, по узору на најразвијеније земље света.  
Хвала министру Браниславу Недимовићу, директорки Управе за ветерину Емини Милакари, 
начелнику ветеринарске инспекције Зорану Ивановићу, али и честитој тужитељки Мирјани Вукоје, 
што су енормном брзином учинили све из својих надлежности да се овај покушај испоруке 
фалсификованог меда спречи и адекватно казни сходно важећим прописима!  
 

За Извршни одбор СПОС-а,  
Председник СПОС-а,  

Др мед. Родољуб Живадиновић  

 
 
  


