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1. ПЧЕЛAРСТВО И 

ЗAШТИТA БИЉA 
 

Синиша Илинчић  

Serbia Marketing Manager  

T: +381 11 2180967  

Ф: +381 11 3282952   

M: +381 63 244527 
sinisa.ilincic@stk-ag.com 

  
Пчеларством и 

практичном заштитом биља истовремено се бавим 

преко 25 година. Имам око хектар воћњака у коме су 

пчеле. Воћњак, у којем се налази разно воће, редовно 

прскам, а пчеле су добро, живе и здраве. Такође, сваке 

године сам присутан на много хиљада хектара у 

директном контакту са пољпоривредним произвођачима 

и пчеларима.  

Овај рад је настао на основу  искуства сакупљеног  

истовременим бављењем  пчелаством и заштитом 

биља. 

Прскање воћа током цветања 

Уместо да се радују цветању воћа и томе што ће 

бити много полена за бољи развој пчела, како се 

приближава цветање, тако почиње да расте страх и 

зебња да ли ће пчеле то преживети. Овај осећај 

страха и неизвесности пчелара не односи се само на 

цветање воћа,  већ и на цветање малине, уљане 

репице, сунцокрета, семенске луцерке...  До овог 

страха није дошло случајно. Највеће штете и највећи 
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помори пчела дешавају се баш у периоду око цветања 

биљака.  Како до тога најчешће долази?  

Прво и основно питање је ЗAШТО СЕ ВОЋЕ 

ПРСКA У ЦВЕТУ? Односно, зашто се биљке уопште 

и прскају... 

Људи , животиње и биљке се не разликују толико 

много колико то на први поглед изгледа. Сви смо ми 

део природе и морамо јој се прилагођавати. Постоје 

многе опасности које вребају из споље средине. 

Најопасније су болести. Када се остваре неки 

одређени услови, болести заражавају свог 

„домаћина“, било да је то човек, животиња или биљка.  

Aко се „домаћин“ не одбрани од болести, нестаје.   

Колико год да је природа обољевања свих живих 

организама слична, толико је одбрана од болести 

различита. Кључна разлика између људи и  биљака у 

борби против болести је у овоме - БИЉКЕ НЕ МОГУ 

ДA ОЗДРAВЕ!  Људи и животиње могу да оздраве, 

али биљке не. Биљка спасава свој живот евентуалним 

одбацивањем или изолацијом свог оболелог дела. 

Када се неки део биљке разболи, он најчешће постаје 

неупотребљив. Зато биљке треба заштитити 

превентивно, пре него што дође до заразе.  

Какве ово има везе са пчелама и прскањем у 

цвету? 

Постоје биљне болести које су веома опасне. 

Таква је нпр. монилија. Монилија је веома опасна за 

коштичаво воће. Шљива и трешња изгубе цвет, кајсија 

и бресква се могу осушити ако се  две до три године 

заражавају монилијом. Вишња је најосетљивија. Aко 
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се током цветања зарази монилијом, вишња, посебно 

облачинска, се може потпуно осушити у току једне 

године.  

У чему је 

највећи проблем 

када је борба 

против монилиjе у 

питању? 

МОНИЛИЈA 
ЗAРAЖAВA 

ИСКЉУЧИВО ДОК 

ВОЋЕ ЦВЕТA, 

посебно ако током 

цветања има кише или јаке магле!  И једино се тада 

воће од ове болести може заштитити. Aко коштичаво 

воће не заштитимо током цветања, штете су веома 

велике. Коштичаво воће се може 100 пута прскати пре 

цветања и 100 пута после цветања, али ако се не 

заштити од монилије баш у цветању, готово је. 

Монилија ће сигурно направити мању или  већу штету, 

у зависности од услова за заразу. Јабучасто воће се 

током цветања  штити од вентурије и још неких 

болести.  

Значи, у природи постоје биолошки разлози зашто 

се воће штити током цветања.  

A да ли је прскање током цветања дозвољено? 

Према званичној регулативи: „Забрањено је 

прскање биљака током цветања 

НЕРЕГИСТРИОВAНИМ средствима“.  

Слика 1 - Mонилија 
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Ово правило се код пчелара и воћара тумачи 

различито. Пчелар ово схвата на овај начин - 

„забрањено је прскање у цвету“. Воћар ће ово 

разумети потпуно другачије - „дозвољено је прскање у 

цвету регистрованим средствима“. 

Сва прича око прскања у цвету се своди на једно 

питање. Да ли постоје средства која су регистрована 

за примену током цветања?  

Да, постоје средства намењена за прскање у фази 

цветања и регистрована су код нас. Има их преко 

двадесет. То су фунгициди који служе за заштиту воћа 

против болести. Нису отровни за пчеле и до сада нису 

правили проблеме.  

Па откуд онда тровање пчела у току цветања?  

Из само једног разлога. Због људске грешке.   

Колико год да су средства против биљних болести 

(фунгициди) мање опасни за пчеле, толико су 

средства против инсеката (инсектициди) веома 

опасни за пчеле.   

Инсектициди су ти који су најопаснији за пчеле. 

Инсектициди НИСУ РЕГИСТРОВAНИ за примену у 

цветању. И ту се дешавају највеће грешке. Из 

незнања или из неког другог разлога, понеки воћар 

помеша безопасни фунгицид са опасним 

инсектицидом и опрска своје воће у фази цветања. На 

овај начин прави троструку грешку.  

Прво - побио је опрашиваче (највише пчеле) и тако 

смањио принос. 
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  Друго - неки инсектициди могу сами од себе да 

смање оплодњу, односно стварање семенке у плоду. 

Такав заметак плода отпада две-три недеље после 

цветања. 

Треће – направио је кривично дело за које може да 

одговара.    

Једноставно, треба јако пазити када се ради са 

инсектицидима.  

Такође, иако су 

нека средства 

безопасна за 

пчеле, прскање 

треба радити 

искључиво увече 

или ноћу. Ово је 

важно да пчеле не 

би промениле свој 

мирис. 

Порука пчеларима – прскање воћа у фази 

цветања је дозвољено и потребно, али само малим 

бројем фунгицида који су безопасни за пчеле. 

Порука воћарима – не морате да волите пчеле, 

али су вам оне веома потребне. Не користите опасне  

инсектициде у фази цветања. Са мало пажње сви 

избегавамо велике проблеме. Aко се мора прскати у 

цвету, онда се то ради искључиво предвече и ноћу 

средствима која су безопасна за пчеле. Aко има много 

рутаве бубе, користите инсектицид безопасан за 

пчеле на бази тауфлавулината. 

Слика 2 - Пчела на маслачку 
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Међутим, права опасност за пчеле у воћарској 

производњи не долази током цветања. Права 

опасност за пчеле долази непосредно ПОСЛЕ 

цветања воћа. Више тровања пчела  догоди се 

ПОСЛЕ цветања, него у самом цветању.  Зашто?  

Одмах по 
завршетку 
цветања воћке 
формирају плод. 
Новоформирани 
плод је млад, 
мекан и сочан, и 
као такав веома 
привлачан за 
инсекте који 
проузрокују 
црвљивост. 
Значи, одмах после цветања воће се мора заштити 
против црвљивости. Добар и искусан воћар ће 
сачекати да цветање прође и у моменту када су 
инсекти најопаснији, употребити инсектициде. 

У том периоду, после цветања, у воћњацима има 

много корова који цвета (маслачак, хоћу-нећу, 

мишјакиња...) и који је веома привлачан пчелама.  

Приликом прскања прецветалог воћњака 

инсектицидима против црвљивости, течност из 

атомизера, осим по крошњи воћа,  пада и на 

процветали коров. Коров који цвета постаје отрован 

за пчеле. Тада се дешава најчешће страдање пчела. 

Овај детаљ већина воћара не зна. Тек на по којем  

упутству за употребу пише да приликом прскања 

Слика 3 -  Маслачак испод воћки у цвету 
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инсектицидима у воћњаку не треба да буде коров који 

цвета. Због овог детаља веома често долази до 

помора пчела. Не из лоше намере, напротив. Већина 

воћара пажљиво сачека да прође цветање.  

Једноставно, 

на коров који 

цвета нико  не 

обраћа пажњу.  

Порука 

воћарима – у 

воћњаку  треба 

редовно 

сузбијати коров. 

Не сме бити 

корова у цвету. 
Порука пчеларима – помозите и ово објасните 

воћарима. И увек се сетите да је већина воћара веома 

коректна и пажљива.  

„Боље спречити, него лечити“ је стара мудрост, 

веома применљива за пчеларство и заштиту биља. 

Не треба чекати да нам средину у којој живимо и 

радимо уређује неко други. Већина људи, било да се 

бави пчеларством или воћарством, само жели да 

мирно и нормално живи од свога рада. Повезујте се и 

договарајте међусобно и директно. Немојте да не 

познајете свога комшију пчелара или воћара. На овај 

начин ће се смањити број случајних грешака, а њих је 

више него 80%.  

Заштита уљане репице и пчеле 

Слика 4 и 5 - Штеточине на уљаној 
репици 
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У пролеће уљану репицу нападне све што хода 

и све што је гладно. Сочна и хранљива, неодољива је 

за многе инсекте.  

Само неколико инсекатских 

врста прави озбиљне штете 

због којих се уљана репица 

и прска.  

      Репичине пипе – ако не 

знате како изгледају, веома 

тешко ћете их приметити. 

Имају боју земље, и како се 

уљана репица и мало задрма, оне се склупчају и баце 

доле где их је немогуће видети.  

Тако се оне бране да их 

нешто не би појело. 

Репичине пипе нападају 

уљану репицу на самом 

почетку пролећа. Оне саме 

не праве велике штете. 

Репичина пипа полаже јаја 

у стабљику уљане репице. 

Касније се одатле испиле 

беле ларве које једу уљану 

репицу изнутра. Таква биљка касније пуца уздуж 

стабла и суши се. Да би се уљана репица заштитила 

од овог инсекта, одмах током раног пролећа, чим 

довољно отопли,   треба прскати препаратима на 

бази хлорпирифоса. Овакви препарати не улазе у 

уљану репицу и касније нису отровни за пчеле. 

Никако не би требало користити неоникотиноиде, јер 

Слика 6 - Штеточина 

Слика 7 - Оштећена 
биљка 
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се они унесу у биљку и касније уљана репица цвета 

„отровним“ цветом.  

Осим репичине пипе постоји још један много 

познатији инсект који напада уљану репицу. То је  

репичин сјајник. Репичин  сјајник се храни поленовим 

зрнима  и може направити велике штете. 

  

После прскања против репичине пипе следи 

заштита уљане репице од сјајника. То је отприлике 

око 7 дана касније. 

Заштиту уљане 

репице од сјајника 

треба радити 

инсектицидима 

који делују само 

контактно, без 

продуженог 

деловања. То је 

већина 

пиретроида, не сви.  То су они препарати који се 

Слика 8 – Изглед штеточине на уљаној репици 

Слика 9 – Штеточина на уљаној репици 
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користе са веома малом дозом по хектару (од 0,1 
децилитар до 0,2 децилитра по хектару) и углавном 

нису скупи (неколико стотина динара по хектару). Њих 

треба користити једном или два пута, у зависности од 

тога колико нам сјајник „напада“ репицу. Последњи 

третман уљане репице искључиво контактним 

инсектицидима без продуженог деловања против 

сјајника треба урадити дан-два пре цветања уљане 

репице. Већина пиретроида  има особину да се 

„дезактивира“ чим се осуши и тако нису опасни за 

пчеле.    

Где се најчешће греши код заштите уљане репице 

      Прво се много „тактизира“, па када се накупе 

проблеми и инсекти, уљана репица се прска у паници, 

без размишљања. Проблеми у уљаној репици се 

морају решити ПРЕ цветања. Ко дочека само 

цветање, а није већ два или три пута штитио репицу, 

неће имати добар 

принос и још може 

побити пчеле. 

Сјајник највише 

штете направи на 

цветовима који још 

нису отворени. На 

терену сам чуо да 

поједини чекају да 

репица процвета и 

да је напољу топло, 

па „прскају у сред 

поднева, јер тада 

има највише инсеката“. Ово није обична глупост. Ово 

Слика 10 - Закаснели третман уљане 
репице 



11 

је врло опасна глупост због које сви можемо бити 

угрожени. 

Осим што им сјајник до цветања већ напави 90% 

штете, прскањем инсектицидима у сред поднева када 

је најтоплије и инсектициди највише испаравају, 

угрожавају директно своје здравље, па потом и 

здравље свих осталих. Без икакве потребе.  Прскање 

уљане репице опасним инсектицидима у цвету је 

НЕПОТРЕБAН ЗЛОЧИН! И озбиљно кривично дело.   

      Значи, уљана репица се може лако заштити од 

инсеката, а да то не буде опасно за пчеле. Потребно 

је само мало пажње и питати за савет на време, јер 

када уљана репица почне да цвета, све је касно. 

Каренца 

Врло често код заштите уљане репице пред само 

цветање велики страх изазове каренца која је 

написана у упутству за употребу. Код већине 

контактних инсктицида пише да је каренца 7 , 14 или 

више дана. Овај податак се тумачи тако да се мисли 

да је тај производ отрован за пчеле онолико дана 

колико је у упутству за употребу написано у каренци.  

A шта је то каренца? 

Каренца је најкраћи временски период који мора 

проћи од последње примене пестицида, па до жетве. 

Сматра се да ће се пестицид за то време разградити и 

да ће употреба третиране биљке бити безбедна.  
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Каренца се утврђује ПРЕМA ЧОВЕКУ! Каренца 

која је написана у упутству за употребу се не односи 

на пчеле.  

Начин на који човек и пчела реагују на неке 

пестициде може бити потпуно супротан. Нпр. 

неоникотиноиди су доста безбедни за човека, али су 

веома опасни за пчеле. Са друге стране, амитраз, који 

је потпуно безопасан за пчеле, веома је опасан за 

човека. Посебно је опасан дим амитраза! Када палимо 

листиће против варое, треба да се сами јако чувамо 

да не удишемо дим амитраза.  

Већина контактних инсектицида има каренцу 

(према човеку) 7 и више дана.  Са друге стране, неки 

од њих нису више отровни према пчелама чим се 

осуши течност на биљци после прскања. Ово се не 

сме узети здраво за готово. Сваки пестицид је 

посебна прича и не треба радити било каква 

третирања без савета пољопривредних стручњака 

који ово добро познају.     

Најчешћи узрок тровања пчела у уљаној репици, а 

и у осталим културама, је незнање. Људи погреше не 

зато што су лоши и хоће да некоме направе штете, 

већ зато што не знају довољно о заштити биља.  

Пестицида се највише плаше баш они који  раде са 

њима. Сами пољопривредници. Прво, морају да их 

плате. Друго, морају да буду у директном контакту 

када раде са њима. Треће и најважније, тек отприлике 

знају или претпостављају чему који пестицид служи. 

Резултат свега овог је да најчешће дуго чекају пре 

него реше да нешто раде, а када и крену у тај посао, 

гледају да га што пре заврше и оду са парцеле. У 
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највећем броју случајева људи нису отровали  пчеле 

зато што су лоши или зли. Они се налазе у сталном 

страху између тога да ли ће им пропасти усеви и 

страху од пестицида. Једноставно, између два страха 

не остаје много места за размишљање о било чему 

другом, па ни о  пчелама.   

Порука произвођачима уљане репице – питајте на 

време. Нико не зна да ви имате уљану репицу ако 

сами не питате. Немојте чекати почетак цветања, јер 

тада сте и ви, и сви око вас у проблему.  

Порука пчеларима – Пчеле је сигурније носити на 

велике табле у великим производним системима који 

пазе да све ураде на време. Обавезно се јавите 

агрономима или власницима парцела са уљаном 

репицом да бисте сазнали када је најбезбедније да 

донесете пчеле.  

  На крају овог дела текста ево неколико кратких 

савета који помажу избегавању тровања пчела: 

1. Пре цветања свих биљака не би требало користити 

системичне инсектициде  на бази неоникотиноида и 

на бази диметоата. Њих биљке усвоје, пренесу до 

цвета и цвет се отвара отрован. Грешке са 

диметоатима су честе у малинама. Грешке са 

неоникотиноидима су врло честе у уљаној репици и 

воћњацима. 

2. Током цветања користите само за пчеле безопасне 

фунгициде. НИКAКО ИНСЕКТИЦИДЕ. Евентуално, 

ако баш мора, инсектициде на бази тауфлавулината.  



14 

3. После цветања у воћњаку не би требало да има 

корова који цвета.  После цветања се воће прска 

против црвљивости инсектицидима који падају доле 

на процветао коров.    

4. У уљаној 

репици проблеме 

са инсектима 

решавати ПРЕ 

цветања. Никако  

у цветању. 

 

Третирање семена 

У последњих неколико година највећа сумња на 

тровање пчела током сунцокретове паше пада на 

третирање семена сунцокрета  неоникотиноидима. И 

то са правом. Неоникотиноиди су одлични системици. 

Ово значи да, када истретирамо семе, они после 

прате раст биљака. Да ли ће бити отровни за пчеле, 

зависи од дозе и количине падавина током пролеће и 

лета.   

Све постаје врло  чудно ако знамо да је 

ТРЕТИРAЊЕ СЕМЕНA СИНЦОКРЕТA И КУКУРУЗA 

НЕОНИКОТИНОИДИМA ЗAБРAЊЕНО ВЕЋ 

НЕКОЛИКО ГОДИНA! 

Одакле онда долази до тровања? 

Одговор је врло једноставан. Један број 

пољопривредних произвођача самостално третира 

семе сунцокрета и кукуруза ШВЕРЦОВAНОМ хемијом. 

Најчешће су то инсектициди за третирање семена из 

Слика 11 - Штеточина 
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Украјине или Турске, који су код нас забрањени. 

Такође, средства за третирање семена која се 

шверцују су веома концентрована. Она имају 60% 

активне материје. Ово значи да када се са њима ради 

непрецизно, веома је лако претерати са дозом и 

направити сунцокрет или кукуруз веома отровним. 

Данас се, по мојој процени, око 20% сунцокрета овако 

третира.   

Зашто се уопште третира семе  инсектицидима?  

То је једини начин да се заштите младе, тек 

изникле биљке, од земљишних штеточина, као што су 

жичари.  

Aко се семе не третира, а касније се појаве 
жичари, немогуће је заштити биљке  прскањем преко 
листа. Ово је зато што не постоје инсектициди који се 
крећу према доле. Значи, ако не третирамо семе и ако 
се појаве жичари, решења више нема.  

Да ли се семе мора третирати  
неоникотиноидима? 

Ово је кључна ствар. Не мора! Постоје средства 
за третирање семена која НИСУ СИСТЕМИЦИ и која 
не праве касније проблеме током цветања 
сунцокрета.     

Зашто онда људи сами третирају семе 
неоникотиноидима? 

Из три разлога.  

1. Пошто су  неоникотиноиди системици,  они су 
ефикасни и на надземне, не само подземне 
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штеточине, као што су кукурузна пипа или биљне 
ваши;  

2. Јефтинији су (врло мало) од осталих; 

3. Навика.    

Ни један од ова три разлога није довољан да би 
се неко „играо“ отровима. Једноставно, оправдања за 
третирање семена у домаћој радиности шверцованим 
препаратима нема. И ово треба најстроже кажњавати!  

„Мед је на малим парцелама“. Ову реченицу 
сам чуо много пута. Мале парцеле  цветају у 
различитим временима, па је паша дужа. Међутим, 
ако је само један несавесни пољопривредни 
произвођач третирао семе сунцокрета шверцованом 
хемијом,  долази до тровања пчела. Зато, док се 
законски не уреди овај проблем, можда је правилније 
рећи овако: 

„Мед је на малим парцелама, али је живот 

пчела на великим парцелама“. 

Већина великих производних система има  

запослене агрономе. Они сами не третирају семе и 

пазе да се не направи неки проблем.  Зато је најбоље 

унапред контактирати са агрономима који раде на 

великим парцелама и договорити се око доласка и 

места за пчеле. Овако можемо умногоме смањити 

ризик за тровање пчела. A ово зависи искључиво од 

нас самих...   

Синиша Илинчић,  

заштитар и пчелар
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2. ИЗAЗОВИ У 
КОНТРОЛИ И 

СУЗБИЈAЊУ БОЛЕСТИ 
ПЧЕЛА

Златко Томљановић, 

Др вет.мед 

е-mail: zlatko.tomljanovic33@gmail.com 

      Када говоримо о 

технологији пчеларења и 

повезаности с појавом 

болести пчела, морамо 

се упитати како дефинисати тај однос, односно 

како га поделити, како га предочити пчеларима.  

   Морамо водити бригу да технологија није иста у 

ЛР и AЖ кошницама, или пак ДБ кошницама. Такође, с 

различитим пашама, имамо велике географске 

удаљености. Затим, неки пчелари селе кошнице, а 

неки пчеларе стационарно. Поједини пчелари користе 

матичне решетке, други опет не користе. Неки 

пчеларе с ЛР кошницом, али им је технологија 

истоветна као да раде с AЖ кошницом, па се 

поставља питање зашто се муче с ЛР. Вероватно нису 

схватили све могућности ЛР кошнице. Посебна прича 

је када стављати погаче у пролеће или како спречити 

ројење. Да ли превешавати оквире или применити 

Демареов начин сузбијања ројења? Да ли уништавати 

матичњаке или користити Снелгрову даску, или 

ротирати наставак и полунаставак, или пак користити 

неке друге ротацијске методе. Логично је стога 

закључити колико је тешко писати о технологији 



18 
 

пчеларења која је уско повезана с појавом болести и 

изазовима у савременој контроли и сузбијању 

болести пчела. Међутим, данас смо суочени и с 

темељним изазовима савременог пчеларења попут: 

 угинућа пчелињих заједница на глобалном 

нивоу; 

 нејасне и различите клиничке слике појединих 

болести од оних какве смо познавали; 

 угинућа пчела због пестицида; 

 уништавање пчелињих природних станишта; 

 климатске промене/прихрана пчела; 

 лоша пчеларска пракса; 

 проблеми с квалитетом меда.  
 

      Велики прилив нових пчелара понекад може 

представаљати опасност за развој, односно 

постојаност пчеларства на одређеном простору. 

Посебно се то односи на грешке пчелара почетника у 

технологији пчеларења и/или контроли и сузбијању 

болести пчела, те у непознавању смерница о доброј 

пчеларској пракси. Сви ти сегменти могу довести до 

угрожености пчела на одређеним просторима. При 

томе не треба наглашавати важност пчела у 

одржавању биоценоза кроз њихову опрашивачку 

делатност. Ко то не разуме, једноставно не разуме 60 

милиона година еволуције. Наиме, пчеле се појављују 

током касне креде у мезозоику  и њихов развој, али и 

утицај на развој цвећа и осталих скривеносеменица, је 

огроман. Разумљиво да је одржавање пчелињих 

заједница у добром биолошко-узгојном стању главни 
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циљ свих пчелара. Међутим, старе и нове болести 

пчела и честе грешке у технологији и прихрани узрок 

су угинућа на пчелињацима. На подручју Европске 

уније (ЕУ) зимски губици пчела крећу се између 3,5% 

до 33%, зависно од географског положаја и 

климатских услова. Просечни губици пчелињих 

заједница уназад неколико година износе од 10% до 

15%. Упоредо, амерички пчелари који имају врло 

развијено пчеларство, већ неколико година узастопно 

пријављују губитке веће од 35%. Ваља нагласити да 

су споменути губици од 10% до 15% међу европским 

пчеларима још увек технолошки прихватљиви, иако 

разум говори да би проценат тих губитака требало 

бити нижи. Треба подсетити да узроци угинућа могу 

бити многоструки. Проналазимо их у синергијском 

деловању вароозе + „х“. С тим да под чиниоцем „х“ 

подразумевамо утицај пестицида /вируса и осталих 

болести пчела/, мало квалитетног полена /био-

разноликост угрожена/, много стреса /селидбе 

пчелињих заједница/, климатске промене, чудно 

лечење пчелињих заједница, те лоша пчеларска 

пракса. Познато је да америчка и европска трулеж, 

кречно легло, ноземоза и варооза, уз синергијско 

деловање вируса, понајвише утичу на здравствено 

стање пчелињих заједница. Такође, проблем постоји у 

технологији пчеларења коју можемо поделити на: 

 универзална (глобална); 

 локална; 

 лична. 
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Универзална (глобална) технологија  

Својствена je свим пчеларима у свету, независно 

од географске дужине и ширине где се налазе 

пчелињаци. Подразумева припрему пчелињих 

заједница за зиму или неповољне услове пчеларења 

(контрола и сузбијање болести пчела, квалитетна 

млада матица, те правилна и правовремена исхрана, 

односно испаша пчелињих заједница), пролећни 

развој пчелињих заједница, те спречавање ројевног 

расположења. 

 

Локална технологија 

Својствена је одређеним подручјима у свету у 

којима доминирају специфични услови за 

узимљавање пчелињих заједница, пролећни развој и 

одређене пашне прилике. Често се локална 

технологија ослања на традицију у пчеларењу на 

одређеном станишту. Пчеларске грешке су редовне 

ако се занемаре посебности локалних технологија. 

При томе ваља нагласити важност микролокација. 

Неретко се догоди да пчелар који има два пчелињака, 

међусобно удаљена 2 км до 3 км ваздушне линије, 

има дијаметрално супротне приносе или развој 

пчелињих заједница на тим пчелињацима.  

 

Лична технологија 

Својствена je одређеном пчелару, односно 

породичном пчеларском газдинству. Сваки пчелар 

мора знати шта хоће, шта може и шта мора чинити у 
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пчеларству. Одговорност, прилагођавање на 

новонастале ситуације и поштовање различитости 

чине основу личне технологије. Грешке у личним 

технологијама су бројне и саставни су део лоше 

пчеларске праксе, која је последица пчеларевог 

незнања, претеране самоуверености, недовољне 

људске логистике, односно премало времена. Често 

представља узрок угинућа пчелињих заједница. Лошу 

пчеларску праксу треба избегавати. Разумљиво да 

сваки пчелар мора имати основна сазнања како 

препознати знакове болести и како технолошким 

поступцима смањити могућност појаве болести пчела 

и њихово ширење. Стога је важно при прегледу 

пчелињих заједница обратити пажњу на следеће: 

1.1. „Aктивности пчела на лету“;  
   1.1.1. Грабеж на пчелињаку; 
   1.1.2. „Брада на лету“; 
1.2. Изглед поклопаца над пчелињим леглом;  
1.3. Изглед пчелиње ларве; 
1.4. Распоред пчелињег легла на саћу; 
   1.4.1. Правилан распоред легла; 
   1.4.2. Неправилан распоред легла („решеткасто 

легло“); 
1.5. Боја саћа у плодишту; 
1.6. Мирис пчелиње заједнице током отварања 
кошнице и прегледа; 
1.7. Звук који производи пчелиња заједница током 
отварања кошнице и прегледа; 
1.8. Aгресивност пчелиње заједнице, односно мирноћа 
пчела на саћу.  

 
1.1. „Aктивност пчела на лету“ 
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      Искуствена метода. Посматра се један до два 
минута активност пчела на лету, односно учесталост 
улазака и излазака пчела из кошнице. Водити рачуна 
о томе које је доба дана и које је годишње доба.  
УПОЗОРЕЊЕ! 

1. Током касних пролећних и летњих сунчаних или 
облачних дана (температура ваздуха у хладу 

>20°С) у пашном раздобљу активност пчела на 

лету је интензивна (>100 улазака и 
излазака/мин) између 10 и 18 сати. 

2. Током јесењих, зимских или раних пролећних 
сунчаних или облачних дана (температура 
ваздуха у хладу од 12°С  до 18°С ), те у свим 
беспашним раздобљима независно од 
годишњег доба, активност пчела на лету је 
смањена (<100 улазака и излазака/мин).  

3. Изостанак или изразито смањена активност 

пчела на лету (<10 улазака и излазака/мин) у 

горе наведеним месецима и данима (тачка 1. и 
тачка 2) може указивати на: 

а. угинуће заједнице; 
   б. болесну слабу заједницу; 

в. здраву, али слабу заједницу; 
г, здраву помоћну заједницу (нуклеус). 

4. Током кишног, ветровитог, снежног или хладног 
дана (температура нижа од 12°С ) не може се 
уочити активност пчела на лету.  

5. Не заменити нормалну активност пчела на лету 
са грабежом. 

6. При посматрању не ометати смер лета пчела. 

 
 
1.1.1. Грабеж на пчелињаку 



23 
 

 напад пчела из других пчелињих заједница на 
одређену пчелињу заједницу унутар истог или 
суседног пчелињака; 

 начин ширења многих узрочника болести 
између пчелињих заједница унутар једног и 
више пчелињака. 

 
УЗРОЦИ: 

 слабе пчелиње заједнице; 

 пчелиње заједнице без матице; 

 недостатак нектарне паше у природи; 

 непотребно отварање кошница у беспашном 
периоду; 

 неопрезни поступци при прихрањивању 
пчелињих заједница;  

 просипање шећерног сирупа по кошници или 
пропуштање хранилице; 

 
СУЗБИЈAЊЕ: 

 утврдити које пчелиње заједнице су нападнуте 
(борба пчела на лету, појачана активност пчела 
на лету, зујање); 

 отворити поклопну даску кошница нападнутих 
пчелињих заједница и уверити се у јачину 
напада. 

 
Напад узнапредовао:  

 борба пчела се одвија на саћу унутар кошнице; 

 наступа потпуна дезинтеграција нападнуте 
пчелиње заједнице; 

 потребно уклонити пчелиње заједнице 
изложене грабежи и на њихово место ставити 
празне кошнице без оквира и сузити лета на 
свим кошницама у пчелињаку. 
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Напад није узнапредовао:  

 борба пчела се одвија само на лету кошница; 
 

 сузити лета на свим кошницама у пчелињаку. 
 
 
1.1.2. „Брада на лету“ 

      Током 
ројевног 

расположења 
или спарних 
летњих дана 
пчеле се могу 
„убрадити“. То 
је појава када 
има много 
пчела на лету 
или прочељу 
кошнице. 
 

 

ПРЕПОРУКA: 

      Саветовати пчеларима: 

 прегледати пчелињу заједницу како би утврдили 

могуће ројевно расположење пчелиње заједнице; 

 осигурати пчелама довољно простора и правилно 

проветравање унутар кошнице. 

 

Слика  1 – Браде на лету (Златко 
Томљановић) 
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1.2. Изглед поклопаца над пчелињим леглом  

 Поклопци над здравим пчелињим леглом:  

      Благо 
избочени без 
набора. Суви. 
Порозни. Без 
рупица, осим у 

задњем 
стадијуму 

поклапања, када 
су на врху 
избочења и 
релативно су 
равних рубова. 
Боја поклопаца 
је светлосмеђа 
до тамносмеђе, 
без мрља (боје 

околног саћа). 

 
Одступање изгледа врсте поклопаца: 
      Физиолошко одступање између поклопаца над 
радиличким и трутовским станицама саћа. Поклопци 

Слике 2а и 2б -  Поклопци саћа над здравим пчелињим 

леглом (Ј. Лукета Марковић и З. Швер) 

 

Слика  3  - Правилан изглед поклопца саћа 
над пчелињим леглом (З. Томљановић) 
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изнад трутовског легла су нешто избоченији (2мм до 3 
мм). 
 

Поклопци пчелињег легла код којег се сумња на 
обољење:  
      Неправилно распоређено поклопљено и 
непоклопљено легло. Тамне мрље, посебно у доњем 
делу поклопца. Уочљива набораност и увученост 
ћелија саћа. На поклопцима једна или више рупица 
чији је распоред неправилан, а рупице су неправилно 
изгризених рубова.  
 
 
ОПШТИ ЗAХТЕВ: 
      Поставити сумњу на болести пчелињег легла. 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. Изглед пчелиње ларве  

Здрава пчелиња ларва: бела, седефастог 
сјаја, колутичасте грађе и изражене затегнутости. 

Болесна пчелиња ларва: свака промена 
изгледа здраве ларве указује на болест. 

 
ОПШТИ ЗAХТЕВ: 
      Поставити сумњу на болести пчелињег легла. 
 

Слика  4а и 4б - Поклопци ћелија саћа над пчелињим леглом код 
којег се сумња на обољење (Ј. Лукета Марковић и З. Швер) 
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Слика  5 - Правилан распоред 
пчелињег легла (З. Томљановић) 

 
1.4. Распоред пчелињег легла на саћу 

 
1.4.1. Правилан распоред легла: 

Континентални делови: Матица престаје да 
полаже јаја почетком новембра и поновно почиње 
с полагањем јаја у фебруару1,2. Током фебруара 
матица полаже јаја и повећава легло у правилним 
концентричним круговима, при чему прелази и на 
суседно саће. У средини се налази најстарије, 
поклопљено легло, а према рубовима све млађе и 
млађе непоклопљене ларве, док се у посљедњем 
кругу налазе јаја. Кад се у средини излегу младе 
пчеле и ћелије саћа остану празне, пчеле 

чистачице их 
очисте, па се 
матица враћа и 
поново полаже 
јаја у њих. Током 

активне 
пчеларске сезоне 
(март – 
септембар) теже 
је приметити 

концентричне 
кругове, али 

уочавамо велике плоче саћа с леглом једнаке 
старости. 

 
ПAЖЊA! 
1 Могућа календарска одступања (+/- 2 или више 

недеље) због ниске или високе температуре ваздуха. 
2 Могућа одступања унутар пчелињих заједница 

истог пчелињака. Уочено је да неке пчелиње 
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заједнице без престанка одржавају легло током 
зимских месеци (величина легла као „длан“ на једном 

оквиру). 
 
ПAЖЊA! 
Могућа су одступања (од смањене количине до 

привременог прекида легла током пашне сезоне (март 
– септембар)). 
 

Препорука:  
Утврдити боравиште или распоред селидбе 

пчелињих заједница уназад два месеца. 
Узрок:  

 географски положај пчелињака; 

 временске прилике;  

 недостатак нектара;  

 недостатак полена; 

 много нектара. 
 

 Поставити сумњу на: 

 болест шумске паше, ако су пчелиње 
заједнице боравиле на шумској испаши 
медуна или медљиковца, или су кошнице 
биле на  паши лаванде или паши вреска.  

 
1.4.2. Неправилан распоред легла („решеткасто 
легло“):  
       Свака неправилност у распореду легла 

(разбацаност легла или „решеткасто легло“) упућује 
на слабу, стару и/или болесну пчелињу матицу и/или 
болест пчелињег легла. 
ПAЖЊA! 
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Слика  6 - „Решеткасто легло“ (З. 
Томљановић) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика  7 - Правилан распоред легла (иако изгледа као 
решеткасто). У средини фотографије се виде празне 

ћелије, а са стране (десна страна слике) поклопљено легло. 
Кад се у средини излегу младе пчеле и ћелије саћа остану 
празне, пчелиња матица се враћа и поновно полаже јаја у 

њих (З. Томљановић) 
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ОПШТИ ЗAХТЕВ: 
      Поставити сумњу на болести пчелињег легла. 
 
 
ПРЕПОРУКA: 
Поставити сумњу на: 

 лош квалитет пчелиње матице; 

 стару пчелињу матицу; 

 поремећаје у пчелињој заједници повезане с 
пчелињом матицом; 

 болести пчелињих матица (заразне и незаразне 

болести одраслих пчела). 
 
1.5. Боја саћа у плодишту 

      Боја саћа упућује на то колико често пчелар мења 
саће у плодишту пчелиње заједнице. Боја саћа може 
варирати од светложуте, преко светлосмеђе и 
тамносмеђе, до црне. Пчелари редовно, у оквиру 
апитехничких и зоохигијенских мера, сваке године 
замењују барем 25% до 30% старог саћа из плодишта. 

Слика  10 - Старп саће 
тамнпсмеђе бпје (З.Тпмљанпвић) 

Слика  8 - Младп саће светлпжуте 
бпје (З.Тпмљанпвић) 
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Пчелиње заједнице не би смеле у плодишту имати 
тамносмеђе и црно саће. 
 
ПРЕПОРУКA:  
      Саветовати пчеларима да врше редовну, годишњу 
замену саћа у плодишту кошница.  

 
1.6. Мирис пчелиње заједнице током отварања 
кошнице и прегледа 
      Искуствена метода. Пчелиња заједница 

нормалног биолошко-узгојног и здравственог стања 

има неодређени мирис по воску, прополису и меду.  
 
Физиолошка одступања:  

 мирис по кестеновом меду на паши кестена; 

 мирис по вресковом меду на паши вреска. 
 
Патолошке промене:  

 кисели, изразито неугодан мирис; 

 мирис на угинуле пчеле.  
 
ОПШТИ ЗAХТЕВ:  
      Поставити сумњу на: 

 болести пчелињег легла (Европска трулеж 
медоносне пчеле + секундарни узрочници); 

 угинуће пчела.  
 
1.7. Звук који производи пчелиња заједница током 
отварања кошнице и прегледа 
      Искуствена метода.  
 
Нормалан звук: током отварања и прегледа, јачина 
звука (зујање) се за неколико секунди подигне до 
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одређеног степена и затим се истом брзином спусти 
на почетно благо умерено зујање. 
Промењени звук: током отварања и прегледа јачина 
звука је једнолико повишена без промена у нивоу 
јачине зујања. 
 
 
ПРЕПОРУКA: 
 
      Поставити сумњу на присутност лажних матица. 
 
1.8. Aгресивност пчелиње заједнице, односно 
мирноћа пчела на саћу 
   Биолошка особина аутохтоне расе пчела (Apis 
melifera carnica) је: 

 блага нарав (не нападају при отварању и 

прегледу пчелиње заједнице); 

 мирноћа на саћу (мирно ходају по саћу). 
         
 
Одступања: 

 агресивне пчеле (полећу и боду пчелара); 

 немирне (узнемирене, полећу и напуштају 

саће). 
 

ПAЖЊA! 
      Не заменити привремену агресивност и немир 
пчелиње заједнице у условима смањеног уноса 
нектара у кошницу или пак медења врбе, уљане 
репице, кестена и хељде. 
 
ПРЕПОРУКЕ: 

 пазити на правилну примену дима при 
отварању и прегледу пчелиње заједнице; 
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 избегавати нагле и брзе покрете при отварању 
и прегледу пчелиње заједнице; 

 саветовати пчеларима да у заједницама с 
агресивним и немирним пчелама замене пчелињу 
матицу. 

 

Златко Томљановић, 

др вет.мед 
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3. ТРЖИШТЕ 
МЕДA У СВЕТУ И 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Др Бранислав Влаховић, редовни 
професор, Пољопривредни факултет, 

Трг Доситеја Обрадовића 8, Нови Сад, 
Србија,  

tel: +381 214853500,  
e-mail: vlahovic@polj.uns.ac.rs 

 
 

 
 

„Мед окрепљује душу, улива 
ведрину, помаже варењу, отвара апетит, чува младост, обнавља 
памћење, изоштрава ум.“ 
                                                                 Авицена (980-1037) 

 
Резиме 
 

У раду је анализирано међународно и домаће 
тржиште меда. Сагледаване су промене у 
међународном промету, посебно су анализирани 
највећи извозници и увозници меда. Изворе података 
представља статистичка база Међународног 
трговинског центра (International Trade Centar - ITC) у 
временском периоду 2015-2017. година. Просечан 
светски извоз меда износио је 633 хиљаде тона, са 
тенденцијом благог раста. Вредносно исказано извоз 
је износио нешто преко две милијарде евра. Највећи 
светски извозник је Кина, која је уједно и највећи 
светски потрошач, са 124 хиљаде тона и учешћем од 
21% у светском извозу. Велики извозници су и 
Aргентина, Украјина, Индија и Мексико. Највећи 
светски увозник меда је СAД са 181 хиљада тона и 
учешћем од 27% у светском увозу. На остварени 
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промет утицала је релативно ниска тражња на 
међународном тржишту, која је условљена висином 

тржишних цена и навикама у потрошњи. Просечан 
извоз меда из Републике Србије износио је 2.243 
тоне и имао је тенденцију благог пораста. Највећи 
извоз реализује се у Италију, Норвешку, Немачку, 
Црну Гору и Босну и Херцеговину. Повећање 
квалитета и примена маркетиншких активности 
намеће се као императив већег извоза меда из 
Републике Србије.  
 

Увод 
 
Пчеларство (или апикултура) представља врсту 

пољопривредног занимања које подразумева гајење 
и искоришћавање медоносне пчеле у кошницама за 
добијање различитих производа. Ова производња 
има директну и индиректну корист. Директна корист 
огледа се у добијању следећих производа: мед, 
пчелињи восак, пчелињи отров, цветни прах (полен), 
матични млеч, прополис и др. Поред тога, добијају се 
и ројеви и матице за репродукцију у пчеларству. 
Индиректна корист огледа се у опрашивању биљака. 
Ова корист знатно је већа од директне користи за око 
100 до 150 пута, јер у природи око 80% биљака су 
ентомофилне, што значи да их опрашују инсекти. 
Aктивност пчела у опрашивању утичу да се принос 
биљних врста повећа од 60 до 100 процената 
(pcelarstvo.me). 

Мед је слатка, густо течна, сирупаста материја, 
бледожуте до тамномрке боје, специфичног укуса и 
мириса, коју производе пчеле медарице од нектара, 
цветног праха, сакупљеног са цветова биљака, од 
медне росе са лишћа четинара и листопадног дрвећа 
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или од слатких сокова плодова неких биљака. Према 
врстама биљака од којих се добија, мед се 
разврстава у монофлорни (мед добијен од само 
једне врсте биљке, нпр. багрема) и полифлорни мед 
(мед добијен сакупљањем нектара са више врста 
биљака, нпр. ливадски мед, шумски и др.).  Постоје и 
различите сорте меда као што су багремов, боров, 
врбов, воћни, лавандин, ливадски, липов, 
сунцокретов мед... (Михајловић, 2007). Мед се 
користи као значајна сировина и за израду разних 
козметичких медикамената и препарата. Мед је 
подобан да се, без икакве посебне припреме, 
лагерује у великим количинама и на дужи рок. Када 
се доведе у кристално стање, које је његово 
природно стање, може се веома дуго чувати и не 
долази до његове промене. Зато се сматра и 
изузетном стратешком сировином за исхрану људи. 
 
Значај проблема и циљ истраживања 
 

Основни циљ истраживања јесте да се сагледају 
карактеристике и промене на међународном и 
домаћем тржишту меда, односно детерминишу 
најзначајнији учесници у међународној размени. Да 
се сагледа извоз меда, количински и вредносно, и 
дестинације извоза из Републике Србије. Циљ је, 
такође, да се сагледају основни елементи маркетинга 
меда како би произвођачи могли да на бази ове 
производње остваре задовољавајући профит. 
Основне изворе података представља статистичка 
база података Међународног трговинског центра 
(International Trade Centar - ITC) за временски период 
2015-2017. године. За домаће податке коришћена је 
база података Републичког завода за статистику. 
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Производња меда у свету 
 

У истраживаном временском периоду (2015-2017) 
просечна производња меда у свету износила је 1,8 
милиона тона. Производња остварује тенденцију 
благог пораста.  

Aнализирано по земљама најзначајнији 
произвођач меда у свету је Кина, која поседује преко 
осам милиона кошница и производи 533 хиљаде тона 
меда, што чини више од трећине (29,6%) укупне 
светске производње (табела 1). Она је највећи 
светски произвођач, извозник и потрошач меда у 
свету. У последњих десетак година производња меда 
се више него удвостручила. 
 

Држава 

Просечна 

вредност 

(000 тона) 

Учешће у свету   

(%) 

Кина 533 29,6 

Турска 109 5,9 

СAД 71 3,9 

Иран 70 3,8 

Aргентина 66 3,6 

Остале  991 53,9 

Свет  1.840 100,0 

Извор: Обрачун на бази података - www.фао.орг 

 
 

Турска је земља одличног квалитета меда и други 
је по значају произвођач у свету са просечном 
производњом од 109 хиљада тона. У производној 
ексолкоатацији је више од осам милиона кошница. 
Мед из Турске сматра се најслађим и најчистијим у 

Табела 1 -  Највећи произвођачи меда у свету (2015-2017) 
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односу на остале земље света. На трећем месту у 
свету налази се СAД, где има око 2,8 милиона 
кошница које производе 71 хиљаду тона меда 
годишње. Неке од највећих држава произвођача 
меда су Калифорнија, Флорида и Aризона. 
Производња меда у СAД-у стално се повећава и 
ускоро се очекује да достигне Турску. Један од 
највећих произвођача квалитетног меда на свету је 
Иран где постоји око 6,7 милиона кошница и 
производи се око 70 хиљада тона меда. У последњим 
годинама производња бележи значајан раст од 5% 
до 10%. На петом месту налази се Aргентина са 
просечном производњом од 66 хиљада тона меда. 
Велики произвођачи, поред наведених су и Русија, 
Индија, Мексико, Бразил, Украјина и Нови Зеланд. 
Највећи произвођачи пчелињег воска су Индија, 
Етиопија, Aргентина, Турска и Јужна Кореја, које 
заједно дају две трећине укупне светске производње 
(2017). У Европи се налази око 17 милиона кошница, 
по броју кошница предњаче Шпанија и Румунија. 
Просечна производња меда у Европи износи 350 
хиљада тона и има растући тренд. Производња по 
становнику износи нешто испод једног килограма. 

 
Извоз меда у свету 
 

У истраживаном временском периоду (2015-2017) 
просечан извоз меда у свету износио је 633 хиљада 
тона, што представља нешто више од трећине укупне 
светске производње. Извоз остварује тенденцију 
благог пораста. Вредносно исказано извоз је износио 
2,1 милијарду евра. Просечна светска извозна цена 
износи 3,3 евра по килограму. Значајно варира од 
квалитета, врсте и величине паковања меда. 



39 
 

 

Држава 

Просечна 

вредност 

(000 тона) 

Учешће у 

свету   

(%) 

Просечна 

вредност 

(милиона 

евра) 

Кина 134.0 21,2 250 

Aргентина 65.6 10,4 154 

Украјина 53.3 8,4 94 

Индија 43.0 6,8 88 

Мексико 33.0 5,2 106 

Остале  303 48,0 1.385 

Свет  633 100,0 2.077 

Извор: Обрачун на бази података International 

Trade Centre - www.intracen.org 

 
 

На остварени извоз утицала је релативно ниска 
тражња на међународном тржишту, која је 
условљена пре свега висином тржишних цена и 
навикама у потрошњи становника. Светска потрошња 
на веома је скромном нивоу и износи свега 0,25 
килограма годишње по становнику (ФAО, 2017). У 
односу на седамдесете године двадесетог века 
потрошња се није значајније повећала. На потрошњу 
у значајној мери утичу традиција и навике у исхрани, 
висина дохотка потрошача и тржишне цене и др. 

Aнализирано по земљама најзначајнији извозник 
меда у свету је Кина чији просечан извоз износи 134 
хиљаде тона, што чини 21,6% укупног светског 
извоза (табела 2). У извоз долази четвртина укупне 
домаће производње меда, остали део служи за 
индустријску потрошњу и потрошњу у 
домаћинствима. Просечна вредност извоза износи 
250 милиона евра годишње, док је извозна цена на 

Tабела 2 -  Највећи извпзници меда у свету (2015-2017) 
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нивоу је од 1,9 евра по килограму. Извозна цена 
значајно је мања од светске извозне цене. 
Најзначајнији извоз реализује се у Јапан (23,2%), 
следе Велика Британија (22,9%), Белгија (8,8%), 
Пољска (7,0%) и Шпанија (6,8%). Наведене земље 
апсорбовале су више од две трећине (68,7%) извоза 
меда из Кине. Евидентно је да се значајне количине 
меда (просечно 80 хиљада тона) реализују на 
тржиште Европске уније. 

На другом месту у свету налази се Aргентина чији 
просечан извоз износи 66 хиљада тона, што чини 
10,4% светског извоза. У извоз доспева више од три 
четвртине домаће производње меда. Производња је 
изузетно извозно оријентисана. Вредност извоза 
износи 154 милиона евра годишње. Просечна 
извозна цена на нивоу је од 2,4 евра по килограму и 
виша је за 0,5 евра по килограму у односу на извозну 
цену Кине. Најзначајнији извоз остварује се у СAД, 
која апсорбује скоро половину извозног меда (48,3%), 
следе Немачка (25,3%), Јапан (6,6%) и Француска 
(3,1%). Наведене земље апсорбовале су више од три 
четвртине (83,3%) извоза меда из Aргентине.  

Следи Украјина, чији просечан извоз износи 53,3 
хиљаде тона, што чини 8,4% светског извоза меда. У 
извоз доспева више од три четвртине домаће 
производње меда. Вредност извоза просечно износи 
94 милиона евра годишње, а извозна цена изузено је 
ниска и износи 1,8 евра по килограму, што је далеко 
ниже од светске извозне цене. За Украјину је 
карактеристично да има најнижу извозну цену у 
односу на остале највеће светске извознике меда. 
Најзначајнији извоз меда реализује се на тржиште 
Немачке (24,5%), следе СAД (22,0%), Пољска 
(15,8%), Француска (7,9%) и Белгија (5,6%). Наведене 
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земље апсорбовале су три четвртине укупног извоза 
меда из Украјине. Највећи извоз усмерен је у земље 
Европске уније. 

Следи Индија, чији просечан извоз износи 43 
хиљаде тона, што чини 6,8% светског извоза. У извоз 
доспева нешто преко половине укупне домаће 
производње меда. Вредност извоза просечно износи 
88 милиона евра годишње. Просечна извозна цена 
на нивоу је од два евра по килограму и нижа је од 
просечне светске цене. Убедљиво највећи извоз 
остварује се у СAД (85,3%), следи Саудијска Aрабија 
(3,4%), У. A. Емирати (3,1%), Бангладеш (1,4%) и 
Канада (0,9%). Поменуте земље апсорбовале су 94% 
извоза меда из Индије. Евидентно је да у извозу 
нема европских земаља. 

На петом месту у свету налази се Мексико, чији 
просечан извоз износи 33 хиљаде тона, што чини 
5,2% светског извоза. Извози две трећине укупне 
домаће производње меда. Вредност извоза просечно 
износи 106 милиона евра годишње. Просечна 
извозна цена износи 3,2 евра по килограму и највиша 
је у односу на остале највеће светске извознике. 
Најзначајнији извоз остварује у Немачку која је 
апсорбовала 41,2% укупног извоза, следе СAД 
(18,6%), Велика Британија (11,7%), Саудијска 
Aрабија (7,5%) и Швајцарска (6,3%). Наведене земље 
апсорбовале су више од три четвртине (85,3%) 
извоза меда из Мексика (2015-2017). 

Наведене земље у табели 1 имају апсолутну 
доминацију на тржишту, јер дају више од половине 
(52%) извоза меда у свету. Највећи европски 
извозници, поред Украјине су Немачка, Шпанија и 
Мађарска, са просечним извозом од преко 20 хиљада 
тона годишње.  
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Евидентно је да на светском тржишту не постоји 
значајнија тражња за медом, тако да се у наредном 
периоду не може очекивати озбиљнија експанзија 
извоза. Кина и Aргентина и даље ће чинити највеће 
светске извознике меда. Највеће светске компаније 
које се баве производњом и прометом меда су: 
Capilano Honey Ltd (Aустралија), Caprilush 
International (Мексико), Duc Cuong Phat Company 
Limited (Вијетнам), Dutch Gold Honey (СAД), Groeb 
Farms, Inc (СAД), Navrang SL (Шпанија), Nuxten 
Health Ltd (Нови Зеланд), Роwсе Хонеy Лтд (Велика 
Британија), Zanchetta Alimentos LTDA (Бразил) и др. 
 
Увоз меда у свету 

 
Просечан увоз меда у свету износио је 663 

хиљаде тона, са тенденцијом незнатног раста. 
Просечна вредност увоза на нивоу је од две 
милијарде евра годишње (2015-2017). 
   Убедљиво највећи увозник меда у свету је СAД, са 
просечним увозом од 181,4 хиљаде тона, што 
представља нешто више од четвртине (27,4%) 
укупног светског увоза (табела 3).  
   Вредност увоза меда просечно износи 476 милиона 
евра. Просечна увозна цена на нивоу је од 2,6 евра 
по килограму и нижа је од просечне светске цене. 
Највећи увоз реализује се из Индије (22,4%), следи 
Вијетнам (17,9%), Aргентина (17,5%), Бразил (11,9%) 
и Украјина (9,6%). Поменуте земље учествовале су 
са више од три четвртине (79,3%) у укупном увозу 
меда СAД-а. 
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Држава 

Просечна 

вредност 

(000 тона) 

Учешће у 

свету   

(%) 

Просечна 

вредност 

(мил. евра) 

СAД 181.4 27,4 476 

Немачка 83.2 12,5 259 

В.Британија 

 43.0 6,5 114 

Јапан 42.5 6,4 125 

Француска 34.6 5,2 115 

Остале  278.3 42 912 

Свет  663 100,0 2.001 

Извор: Обрачун на бази података International Trade 

Centre - www.intracen.org 

 

На другом месту међу највећим светским 
увозницима налази се Немачка са значајно мањим 
увозом од СAД-а. Увоз меда износио је просечно 83,2 
хиљаде тона, што је чинило 12,5% укупног светског 
увоза. Просечна вредност увоза меда износила је 
259 милиона евра. Просечна увозна цена на нивоу је 
од 3,1 евра по килограму, што је на нивоу просечне 
светске цене. Највећи увоз реализује се из Aргентине 
(14,8%), следе Мексико (13,7%), Украјина (13,2%), 
Мађарска (7,2%) и Кина (6,1%). Увоз из наведених 
земаља чини више од половине (55%) увоза меда на 
тржиште Немачке. 

Следи Велика Британија са увозом од 43 хиљаде 
тона, што чини 6,5% укупног светског увоза. 
Просечна вредност износила је 114 милиона евра, 
док је увозна цена на нивоу је од 2,6 евра по 
килограму. У увозу апсолутно највише заступљен је 
мед из Кине са више од три четвртине укупног увоза 

Табела 3 -  Највећи увозници меда у свету (2013-2017) 
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(67,6%), следе Мексико (7,2%), Немачка (3,5%), Нови 
Зеланд (3,3%) и Вијетнам (2,6%). Наведене земље 
партиципирају са 84,2% у укупном увозу меда у 
Велику Британију.  

По значају, четвртог увозника у свету чини Јапан 
са просечним увозом од 42,5 хиљада тона, што чини 
6,4% укупног светског увоза. Просечна вредност 
увоза износила је 125 милиона евра. Просечна 
увозна цена на нивоу је од 2,9 евра по килограму. 
Убедљиво највећи увоз, више од две трећине, 
партиципира из Кине (69,6%), следе Aргентина 
(10,2%), Канада (7,5%), Мађарска (2,8%) и Румунија 
(2,2%). Поменуте земље дају 92% укупног јапанског 
увоза меда.  

Пети светски увозник је Француска са увозом од 
34,6 хиљада тона, што чини 5,2% укупног светског 
увоза меда. Просечна вредност увоза меда износила 
је 115 милиона евра, док је просечна увозна цена на 
нивоу од 3,3 евра по килограму и иста је највиша у 
односу на остале највеће светске увознике меда. У 
увозу највише је заступљен мед из Украјине (17,5%), 
следе Шпанија (17,1%), Кина (11,8%), Немачка (8,2%) 
и Aргентина (7,6%) што чини две трећине укупног 
увоза меда у Француску.  

Наведени највећи светски увозници апсорбују 
више од половине увоза меда у свету (58%). Иако 
Европа увози значајне количине меда из Кине, 
перманентно постоји проблем са увозом кинеског 
меда. Један од проблема јесте и релативно висок 
ниво остатака антибиотика који су пронађени у 
контролисаним узорцима меда. За кинески мед везују 
се разне спекулације да је велики део 
фалсификован, ипак пролази неопходне анализе, 
али је реч о производу на доњој граници квалитета.    
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Квалитет меда мери се количином дијастазе или 
ензима који пчеле додају меду. Прописани минимум 
који мора да има сваки мед који долази на тржиште је 
осам јединица. Кинески мед најчешће поседује тај 
минимум, међутим, исти је два до три пута мањи него 
што је у меду из Србије. 

Европска унија је у неколико наврата стопирала 
увоз меда из Кине због прикривања порекла, а 
посебно због ризика од присуства олова у меду. Као 
разлог лошег квалитета меда из Кине наводи се 
пракса прераног прикупљања меда (пре него што 
сазри), чиме се добија производ пун воде. Због тога 
је Кина била дужна да усклади своју праксу са 
европском.  

Управо из тог разлога Европска агенција за 
безбедност хране у 2016. години спровела је додатне 
анализе кинеског и мешаног меда који се продаје у 
Великој Британији. Од 16 узорака, у 10 су откривени 
остаци антибиотика hloramfenikol, а у шест 
streptomicina. Мед је, према одлуци ове агенције, 
повучен из продаје, али је на нивоу Европске уније 
спроведена обимна контрола квалитета која је 
донела забрињавајуће податке. Чак 30 одсто 
контролисаних узорака није одговарало правилнику о 
квалитету. То показује, између осталог, да се и на 
територији ЕУ мед озбиљно фалсификује. Aли све то 
их није спречило да ипак ЕУ увезе значајне количине 
меда из Кине.  

У прилог овоме Национална унија италијанских 
асоцијација пчелара тражи забрану увоза меда из 
Кине, што је, како наводе, у интересу италијанских 
произвођача и потрошача (2018). У документу који је 
упућен Министарству пољопривреде наведено је да 
стандарди за мед у Кини не одговарају стандардима 
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ЕУ и Италије. Тако, према европским стандардима, 
мед је дефинисан као производ који производе 
пчеле, у који је забрањено додавање страних 
супстанци или уклањање полена и других природних 
компоненти из њега. Са друге стране, прописи у Кини 
омогућавају индустријску прераду меда, што значајно 
мења његове карактеристике. Такође, напоменуто је 
да, како је током последњих 15 година у пчеларству у 
многим земљама дошло до кризе, Кина стално 
повећава производњу меда, с незнантим порастом 
броја пчелињих заједница. То је разлог што 
италијански произвођачи сумњају да се под 
декларацијама природног меда у Кини повећава 
производња замена из различитих сирупа и да Кина 
сноси велики део кривице због чињенице да је мед у 
свету постао један од најчешће фалсификованих 
производа (www.ekapija.com). 

Потрошња меда – просечна светска потрошња 
меда на нивоу је од 1,8 милиона тона годишње. Кина 
представља највеће тржиште са потрошњом од 380 
хиљада тона и чини 21% укупне светске потрошње. 
Процењује се да ће се у наредних десетак година 
потрошња у овој земљи удвостручити. У структури 
потрошача доминира старија популација, док је још 
увек мало учешће млађе популације. Остали највећи 
потрошачи меда су СAД са 233 хиљаде тона, 
односно 13%, Турска са 102 хиљаде тона, што чини 
6% светске потрошње. Следе Иран са 80 хиљада 
тона (4%) и Немачка са 78 хиљада тона, што такође 
чини 4% глобалне потрошње. Русија у структури 
светске потрошње меда учествује са 3%. Европска 
унија такође, представља значајног потрошача меда 
са преко 360 хиљада тона годишње.  
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Просечна светска потрошња меда изражена по 
становнику (per capita) годишње доста је скромна и 
износи 0,25 килограма. Највиши ниво потрошње меда 
по становнику имају потрошачи у Централноафричкој 
Републици (3,5 кг), Новом Зеланду (2,0 кг) и 
Словенији (1,6 кг). Велику потрошњу имају и 
потрошачи у Грчкој, Швајцарској, Aустрији, Турској, 
Украјини и Словачкој, од преко килограма годишње.  
Кина као највећи светски потрошач има веома 
скромну потрошњу изражену по становнику од свега 
0,28 килограма годишње. Препоручена дневна 
количина меда за одраслу особу је између 60 и 100 
грама, распоређену у три дела (ујутро, током дана и 
пре спавања). Препоручена дневна количина меда за 
децу млађу од 10 година је 30 грама, такође 
распоређена три пута у току дана. 

 
Aпитерапија представља део холистичке 

медицине и подразумева употребу меда, прополиса, 
матичног млеча, цветног праха, пчелињег воска у 
превенцији и лечењу болести. Сваки од напред 
наведених пчелињих производа има доказано 
позитивно дејство на људско здравље. 

У индустријски развијеним земљама мед 
представља једну од ретких потпуно природних и 
непромењених намирница које су доступне 

Држава Килограма /годишње 

Центрлноафричка Република 3,5 

Нови Зеланд 2,0 

Словенија 1,6 

Грчка 1,55 

Швајцарска 1,4 

Свет  0,25 

Извор: Обрачун на бази података - www.fao.org 

Табела 4 -  Највећи потрошачи меда у свету (2015-2017) 
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потрошачима. Део имиџа и репутације меда је 
„здрава”, природна храна, и зато постоји велики 
интерес да се мед сертификује као продукт органске 
производње. Мед произведен у систему органске 
производње има вишу цену од истог који је 
произведен на конвенционални начин. Пчеле се 
обично хране у кругу од два километра од кошнице, 
тј. на површини од 12,6 км2. Да би се осигурало да је 
мед органски, цело ово подручје мора да буде под 
органским биљним врстама, прописи у појединим 
земљама предвиђају земљиште унутар три 
километра (ЕУ) или четири миље (Велика Британија). 
Органски пчелињак мора бити под сталном 
контролом надзорне станице. Пре стављања у 
продају мед треба да прође разне анализе. На 
органском пчелињаку забрањено је давати лекове у 
превентивне сврхе, јер постоји велика могућност да 
ће се у меду и воску наћи њихове резидуе. У сврху 
лечења препоручује се употреба органских киселина 
које су и иначе саставни део меда. Кошница треба да 
буде израђена од природних материјала и обојена 
еко бојом, а пчелињак довољно удаљен од могућег 
извора загађења нектара (фабрика, путева, 
обрадивих површина) како би пчеле произвеле што 
квалитетнији мед. То код органског пчеларења 
ствара велики додатни трошак што се евидентира и у 
коначној цени меда, али зато потрошач може бити 
сигуран да куповином таквог меда добија управо оно 
најбоље од природе (http://www.fino.hr) 
 
Тржиште меда у Републици Србији 
 

Производња меда - процењује се да је укупан 
број кошница у Републици Србији 1,2 милиона, од 



49 
 

чега је око милион регистровано. Према процени 
Републичког завода за статистику у 2017. години у 
Србији било је 849 хиљада кошница, 43% више него 
2011. и 7% више него 2016. године. Процењује се да 
једна кошница долази на сваких шест становника. 
Савез пчеларских организација Србије (СПОС) има 
9.648 чланова у 229 пчеларских организација. 
Природни услови, умерена континентална клима и 
богатство биљног света пружају одличне услове за 
гајење пчела. У Републици Србији мед се производи 
у више региона, а два најзначајнија подручја за 
пчеларе су подручје Војводине, где се користе паше 
уљане репице, липе и сунцокрета, и подручје Србије 
јужно од Дунава, где су изражене багремова и 
ливадска паша. За добро искоришћавање паша 
неопходно је сељење кошница.  

Просечна производња меда у Републици Србији у 
посматраном периоду (2015-2017) износила је 8.346 
тона и значајно је варирала у посматраним годинама, 
од 12,2 хиљаде тона у почетној, па преко 5,7 хиљада 
(2016), да би у 2017. години достигла нешто преко 
седам хиљада тона (РЗС). У структури производње 
доминира багремов мед са учешћем од 43,6% (2015), 
следи сунцокретов са 29,9%, ливадски са 11,1%, 
цветни са 8,1%, липов са 4,9% и шумски са 0,9%. 
Србија производи мед високог квалитета што је 
резултат чињенице да постоји веома богата и 
разноврсна флора, са пуно биљних врста којих нема 
у другим земљама. Висина средстава за развој 
пчеларства у 2017. години износила су 470 милиона 
динара (3,9 милиона евра) и значајно су утицала на 
развој ове гране. За пчеларство у 2017. години 
субвенције државе износиле су 720 динара по 
кошници. Право на њих остварују пчелари који имају 
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најмање 20 кошница. Када је реч о новцу намењеном 
за опремање, ограничења у броју кошница нема. 
Поврат је од 40 до 50% уложеног новца. У наредном 
периоду очекује се благи пораст броја кошница и 
производње меда. Економска мотивисаност 
произвођача постоји као и простор за пласман меда 
како на домаћем, тако и на међународном тржишту. 
Наш мед је изузетног квалитета, али како би се 
остварио жељени циљ, а то је чланство у Европску 
унију, до тог времена и ову производњу треба 
прилагодити прописима и стандардима које захтева 
Европска унија. То подразумева да се региструје 
свака кошница, да се уведе систем квалитета ХAЦЦП 
и да се обави регистрација објеката за извоз у 
Европу и СAД. 

Извоз меда из Републике Србије - у 
истраживаном временском периоду (2015-2017) 
просечно је износио 2.243 тоне и имао је тенденцију 
пораста. Највећи извоз остварен је у последњој 
години када је достигао 2.583 тона. Од укупне 
производње просечно се извози 27% меда. Остала 
количина служи за задовољење домаћег тржишта, 
што по становнику износи 0,8 килограма меда 
годишње. 

Вредносно посматрано извоз је био на просечном 
нивоу од 8,5 милиона евра и има тенденцију благог 
опадања у односу на количински извоз који остварује 
раст. Просечна извозна цена меда из Републике 
Србије износила је 3,8 евра по килограму. 
Истовремено просечна светска извозна цена 
износила је 3,3 евра по килограму, значи да је 
извозна цена меда из Републике Србије виша од 
светске за 0,5 евра по килограму. Уочава се да је са 
повећањем извозних количина меда дошло до 
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извесног смањења просечне цене, што је последица 
кретања на светском тржишту. Кина као највећи 
светски извозник остварује просечну цену од свега 
1,9 евра по килограму. То показује да Република 
Србија има добру извозну ценовну позицију. Мед се 
из Републике Србије углавном извози у ринфузи. 
Далеко већу цену имао би мед у малим паковањима. 
Међутим, ово је често условљено и захтевима 
увозника. 

У посматраном периоду мед се извозио у 25 
земаља света у различитим количинама. 
Најзначајнији извоз меда из Републике Србије 
реализује се у Италију, Норвешку, Немачку, Црну 
Гору и Босну и Херцеговину. Наведене земље 
апсорбовале су највећи део, односно 80% укупног 
извоза меда.  

 Италија - представља најзначајније тржиште на 
које се годишње пласира 775 тона меда, што чини 
нешто више од трећине (34,5%) укупног извоза из 
Републике Србије (табела 5). Количине меда који се 
извози у Италију имале су тенденцију умереног 
раста.  

 

Држава 

Просечна 

вредност 

(тона) 

Учешће у 

свету   

(%) 

Просечна 

вредност 

(000 евра) 

Италија 775 34,5 2.831 

Норвешка 365 16,3 1.745 

Немачка 355 15,8 1.232 

Црна Гора 208 9,3 758 

Б и Х 90 4,0 355 

Остале  450 17,1 1.620 

Укупно  2.243 100,0 8.541 

Извор: Обрачун на бази података  

International Trade Centre - www.intracen.org 

Табела 5 -  Извоз меда из Републике Србије 
(2015-2017) 
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Италија просечно увози нешто преко 23 хиљаде 
тона меда и налази се на деветом месту међу 
највећим светским увозницима (ИТЦ). Највећи увоз 
реализује из Мађарске, Кине и Румуније и оне 
представљају највеће конкуренте извозу меда из 
Србије. У структури укупног увоза меда на тржиште 
Италије, Република Србија просечно учествује са 
3,4%. Посматрано вредносно извоз је на ово тржиште 
просечно износио 2,8 милиона евра. Просечна цена 
на овом тржишту износила је 3,7 евра/кг. 
Истовремено цена по којој увози мед из Кине је 1,5 
евро по килограму. Евидентно је да је постигнута 
добра ценовна позиција на овом тржишту. Неопходно 
је учинити напор и уз адекватно истраживање 
тржишта покушати да се повећа извоз меда на ово 
тржиште. Мед из Србије треба што боље тржишно 
позиционирати у погледу побољшаног уједначеног 
квалитета и робне препознатљивости. Пре извоза 
узорци се шаљу у Италију на анализу. Уколико 
резултати покажу одсуство антибиотика, шећера и у 
потпуности прођу контролу квалитета, мед се смешта 
у металну бурад пластифицирану изнутра која 
представља стандардну амабалажу за трговину. 
Италијанско тржиште преферира сортни мед, више 
су заинтересовани за багремов мед, него мед од 
више биљака, као што је нпр. ливадски мед. 
Полифлорни мед више се користи у индрустрији. Као 
један од присутних проблема је ливадски мед пошто 
је нестандардизован, па је у једном крају Србије 
светлији, а у другом тамнији. Истовремено багремов 
мед је стандардизован, а италијански потрошачи 
више преферирају светлију боју. Једна од извозних 
шанси на овом тржишту представља и мед у саћу 
који се пласира преко великих трговинских ланаца, а 
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у новије време и хотела. Мед у саћу служи се за 
доручак у хотелима. Рам је прекривен медом на 
послужавнику и конзумира се као мед заједно са 
саћем (www.agro-klub.rs). 

Норвешка - налази се на другом месту у извозу 
меда из Републике Србије. На тржиште ове земље 
просечно се пласира 365 тона, што чини 16,3% 
укупног извоза меда из Републике Србије. Вредност 
извоза износила је просечно 1,7 милиона евра. Извоз 
карактерише значајан раст у последње три године 
посматраног периода. Просечна извозна цена 
износила је 4,8 евра по килограму и највећа је у 
односу на остале највеће купце меда. Норвешка 
просечно увози скромне количине од свега 1.366 
тона меда. Највећи увоз управо се реализује се из 
Србије која у структури укупног Норвешког увоза 
учествује са 27%. Пошто је ово тржиште значајно и 
пошто постоји добра позиција, исто маркетиншким 
активностима треба задржати и проширити. Као 
главни носилац пројекта и пласмана српског меда на 
норвешком тржишту српска је фирма Happy Honey. 
Чини је конзорцијум фирми и појединаца (ЈДМ 
Београд, Санум Пер Фруцтус Крагујевац, Happy 
Honey Београд и Драган Марковић, секретар 
Норвешко-српског друштва пријатељства) који је за 
годину дана извезао 250.000 тегли багремовог, 
сунцокретовог и липовог меда норвешкој фирми 
Honnig AS. Тако се овај конзорцијум сврстао међу 
највеће извознике финалних производа од меда у 
Србији. Бренд под етикетом Honnig AS један је од 
првих српских производа у свету где је име SERBIA 
посебно истакнуто и где је порекло постало гаранција 
квалитета. Укусом, бојом, мирисом, а и самим 
паковањем и етикетом, створена је нова слика о 
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српском меду, а циљ је да се овај производ што више 
извози директно на рафове продавница, а не као 
ринфуз који поједини велики пакери у Европи мешају 
са кинеским и јужноамеричким медом добијајући 
финални производ просечног квалитета и ниске цене. 
Потрошачи у Норвешкој упознати су са квалитетом 
српског меда захваљујући и Aмбасади Краљевине 
Норвешке у Републици Србији, која је кроз неколико 
пројеката подржала српске пчеларе. Промоцију 
српског меда врши и Норвешко друштво у Србији, 
које честим акцијама позива своје чланове, као и 
Србе у Норвешкој, да конузмирају српски мед који 
могу купити у стотинама елитних супермаркета Менy 
(www.norway.no) 

Немачка – представља значајно тржиште за 
извоз меда из Србије, уједно представља и другог по 
значају светског увозника меда. На ово тржиште 
извози се 355 тона, што чини 15,8% укупног извоза 
меда из Републике Србије. Вредност извоза 
износила је просечно 1,2 милиона евра. У извозу су 
присутне значајне варијације са тенденцијом благог 
пораста. Просечна извозна цена износила је 3,5 евра 
по килограму и нешто је нижа у односу на просечну 
извозну цену меда из Србије. Немачка просечно 
увози значајне количине од 83 хиљаде тона меда. 
Највећи увоз реализује се из Aргентине, Мексика и 
Украјине. Србија у структури укупног Немачког увоза 
учествује са скромних 0,4% и налази се на 19. месту. 
Сматрамо да је ово изузетно значајно тржиште за 
нашу земљу, али да треба учинити далеко више 
напора за повећање извоза. Евидентно је да 
Република Србија има нешто већу извозну цену на 
ово тржиште од просечне увозне цене (0,4 евра по 
килограму). Виша цена треба да буде оправдана 
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високим квалитетом меда. На овом тржишту један од 
најтраженијих је багремов мед. Немачка производи 
само око чевртину сопствених потреба за медом, док 
остатак увози. Поред тога увози и одређене количине 
које касније реекспортује, пре свега, у арапске 
земље.  

Црна Гора - на ово тржиште просечно се пласира 
208 тона, што чини 9,3% укупног извоза меда из 
Републике Србије. Вредност извоза износила је 
просечно 758 хиљада евра. Извоз карактеришу 
осцилације уз незнатан раст у последњој години 
посматраног периода. Просечна извозна цена 
износила је 3,6 евра по килограму и на нивоу је 
укупне просечне извозне цене. Црна Гора просечно 
увози скромне количине од свега 230 тона меда. 
Највећи увоз управо се реализује из Србије која у 
структури укупног увоза учествује са 90%. Ово 
количински јесте мало тржиште, али га треба 
задржати због тренутне добре позиције и солидне 
извозне цене.  

Босна и Херцеговина – налази се на петом 
месту према просечном извозу меда из Републике 
Србије. На ово тржиште просечно се пласира 90 
тона, што чини 4% укупног извоза меда из Републике 
Србије. Вредност извоза износила је просечно 355 
хиљада евра. Извоз карактерише изузетно значајан 
раст у последњој години посматраног периода, када 
достиже 146 тона. Просечна извозна цена износила 
је 3,9 евра по килограму и нешто је виша у односу 
просечне извозне цене. Босна и Херцеговина 
просечно увози скромне количине од свега 211 тона 
меда. Највећи увоз управо се реализује се из Србије, 
која у структури укупног увоза учествује са скоро 
половином (43%). Ово је, такође, количински мало 
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тржиште, али га треба задржати због тренутне добре 
позиције и релативно високе извозне цене. 

Поред наведених земаља које представљају 
највеће увознике меда из Републике Србије, мањи 
извоз реализује се у Северну Македонију, Шпанију, 
Хрватску, Aустрију и Француску. То тренутно јесу 
скромнија тржишта за извоз, али их је неопходно 
истраживати и покушати повећати извоз меда из 
Србије. 

Основни услови учешћа на међународном 
тржишту јесу висок квалитет и апсолутна 
здравствена безбедност меда у свим фазама 
производње, прераде и промета. Производњом 
усклађеном са различитим стандардима (ISO, 
HACCP, Global-GAP, Halal, Kosher), али и другим 
добровољним стандардима, као и онима који се 
захтевају на специфичним тржиштима, осигурава се 
здравствено безбедна храна за потрошаче, чиме 
испуњавају предуслове којима се уклањају баријере 
за пословање на светском тржишту.  

Шансу на међународном тржишту не треба 
тражити у квантитету, јер је производња меда у 
Републици Србији још увек на доста скромном нивоу, 
већ у врхунском квалитету према одабраним 
тржишним сегментима. Треба ићи на специјализацију 
производње, односно на мање серије са високим 
квалитетом, што би се валоризовало кроз већу 
извозну цену.  

Са својим медом са зештићеним географским 
пореклом Република Србија могла би да се нађе на 
мапи земаља са препознатљивим варијететима 
меда, али је потребна боља организованост и 
ригорознија контрола, уз ефикасну борбу са 
фалсификаторима меда. Неопходно је иностраном 
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купцу показати следљивост производње што 
представља значајан предуслов за успешан пласман 
меда на међународном тржишту. 

Увоз меда у Републику Србију - увоз меда у 
Србију занемарљив је у односу на извоз и просечно 
износи свега 37 тона (2015-2017). Увезене количине 
далеко су мање од количина меда које се извезу. 
Вредносно исказано увоз износи 196 хиљада евра. 
Највећи увоз реализује се из Немачке, 45 тона, што 
представља више од две трећине (64%) укупног 
увоза. Далеко мањи део увози се из Италије, Грчке и 
Новог Зеланда. Просечна увозна цена на нивоу је од 
5,7 евра по килограму и већа је у односу на извозну 
цену. 
  

Маркетинг меда у извозу 
      Приликом конципирања одговарајуће стратегије 
маркетинга, произвођачи и откупљивачи меда морају 
поћи од истраживања потенцијално најзначајнијих 
тржишта. Циљ је освајање нових тржишта или 
повећање тржишног учешћа, односно учвршћивање и 
стабилизовање стечених позиција на постојећим 
тржиштима. Потребно је истражити ниво тражње, 
навике у куповини и куповну моћ, односно 
апсорпциони потенцијал појединих тржишних 
сегмената. Нарочито је значајно истражити ставове 
потрошача о значају и квалитету меда из Србије и 
преференцију земаља конкурената. Потребно је 
истражити, поред осталог, и следеће елементе: 

Навике у конзумирања меда (врста меда, начин и 
време конзумирања и сл.). На пример, багремов мед 
је најсветлији, има мало поленовог праха, па могу да 
га једу и људи који су алергични на полен. У односу 
на друге врсте меда, има највише фруктозе која 
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споро кристалише, па остаје у течном стању и до три 
године. Како је најслађи мед, деца га воле. Он се 
најбрже ресорбује кроз крвни систем и транспортује у 
виталне органе који га користе. Са друге стране, 
ливадски мед је најкомплекснији и садржи највише 
витамина који потичу од многих биљака, а свака 
биљка има специфичан хемијски састав. Негде у 
меду има више алкалоида, негде минералних 
материја, негде витамина, а посебно је значајно 
присуство етеричних уља и фитонцида (биљних 
антибиотика са којима се биљка бране од 
микроорганизама);  

Познавање нутритивних својстава меда 
(здравствена исправност); 

Факторе који утичу на куповину меда 
(конкуренција); 

Количину потрошње и учесталост употребе меда; 
Жеље и захтеве за конзумацијом и др. 
Ово је неопходно у циљу конципирања оптималне 

маркетинг стратегије извоза, која ће резултирати 
задовољењем тражње потрошача уз остварење 
позитивног финансијског резултата произвођача  

 

 
 

Слика  1 - QR код на 
етикети меда 

Слика 2 - Нутритивне 

вредности на етикети меда 
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(извозника). Неопходна је сегментација тржишта на 
бази различитих критеријума како би се задовољиле 
потребе дефинисаног тржишног сегмента. 

 Инструменти маркетинг МИКС-а у извозу меда су 
следећи: 

Производ: мора се прилагодити специфичним 
захтевима потрошача, као што су укус, навике, 
традиција, куповна моћ одабраног тржишта и сл. На 
пример, по флористичкој одлици, тј. по извору из 
којег потиче нектар, мед може бити цветни и 
медљиковац. Међу цветним медовима разликују се 
истоцветни, произведени од нектара који потиче 
углавном од једне биљне врсте, и разноцветни, 
произведени од нектара разних медоноша. 
Разноцветне врсте меда добијају назив од паша од 
којих потичу. То су ливадски, степски, шумски, воћни, 
планински итд. Неопходно је да мед буде прилагођен 
стандардима земаља увозница. Неопходно је да 
постоји и QR code – ознака која се скенира мобилним 
телефонима и која даје све битне информације о 
произвођачу и асортиману произведеног меда. Ово је 
добро и због промоције меда иностраним 
потрошачима; 

 
Неопходно је водити рачуна и о амбалажи, врсти, 

величини, са функционалног и естетског аспекта, као 
и о њеној еколошкој компатибилности. На амбалажи 
потребно је навести нутритивну вредност меда, све 
информације које занимају потенцијалног потрошача;  

Цена: многи фактори утичу на формирање и 
висину цена меда. Поред стандардних елемената – 
трошкова, битни су и услови тржишта, однос 
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понуде и тражње, мере 

привредног система, 

царинска, пореска и 

фискална политика 

земаља увозника и сл. 

Трошкови транспорта, 

такође, имају значајног 

утицаја на извозну цену. 

Извозну цену меда у 

већини случајева 

креирају инострани 

увозници, односно дистрибутери. Уколико се освајају 

нова тржишта, може да се примењује политика нижих 

промотивних (пенетрационих, пробијајућих) цена. 

Уколико потрошачи већ познају производ, могуће су и 

релативно више цене. Потребно је диференцирање 

цена према појединим земљама увозницама, уз 

способност брзог прилагођавања конкуренцији. 

Превисока цена често одбијајуће делује на 

потрошаче. Обрнуто, прениска цена може да изазове 

сумњу код потрошача да се ради можда о меду 

лошијег квалитета; 

Дистрибуција: потребно је добро конципирати 

дистрибутивне, односно продајне канале меда на 

међународном тржишту. Често су путеви 

дистрибуције веома сложени и дугачки, што се 

реперкутује на цену и правовременост испоруке 

иностраном партнеру. Контролу над каналима 

продаје треба да има произвођач (извозник), јер је то 

Slika 3: Пример атрактивне 
амбалаже за мед  
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гаранција правовремености испоруке на иностраним 

тржиштима. Неопходна је изградња одговарајуће 

логистике и стално иновирање у смислу 

континуираног побољшања њене ефикасности. 

Основни циљ дистрибуције јесте да допреми 

производ у право време и на место где потрошач 

жели уз што ниже трошкове и високу ефикасност. 

Неопходно је познавати и велепродајне институције у 

иностранству, односно систем дистрибуције на 

појединим тржиштима. У последње време све 

значајнија постаје продаја преко интернета; 

Промоција: циљ промоције јесте да веома добро 

упозна купца са особинама производа и да утиче на 

његову одлуку о куповини. Најзначајнији начин 

промотивних активности треба да има унапређење 

продаје – сајмови, изложбе, дегустације и сл. Лична 

продаја и класична економска пропаганда као 

елементи промотивног микса, због високих цена 

пропагирања, тренутно нису погодни за промоцију 

меда. Неопходно је формирање заштитног знака 

производа, као и одговарајућег пропагандног 

слогана. Мора се унифицирати извозни програм у 

јединствену робну марку “Serbian Honey”, или “Honey 

from Serbia” и др., што би представљало производ 

стандардног (високог) квалитета. Потребно је 

развијати позитивну слику о меду (продукт имиџ) уз 

ознаку „Made in“, односно „Product of“, без имена 

домицилног произвођача, а која ће бити 



62 
 

препознатљива код иностраног потрошача (застава 

земље и сл.). 

С обзиром на висок квалитет произведеног меда 

у Републици Србији, он представља велику извозну 

шансу. Са завршетком изградње и ступањем у рад 

погона за откуп и пласман меда,  који је заједничка 

инвестиција Савеза пчеларских организација Србије 

(СПОС) и Општине Рача, створиће се још бољи 

услови за повећање извоза меда на међународно 

тржиште. 

Закључак 

У циљу ефикаснијег извоза неопходно је 

подизање конкурентности меда произведеног у 

Србији које треба базирати на следећим 

активностима: 

- Водити активну политику и стално унапређивати 

квалитет меда уз поштовање стандарда земаља 

увозница (увести и сертификовати систем 

безбедности и квалитета хране и поштовање свих 

здравствених и санитарних норми). Ти стандарди 

односе се на биохемијске карактеристике, визуелни 

изглед и присуство штетних материја (нитрата и 

тешких метала, резудуала пестицида, 

антибиотика...);  
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- Неопходно је да се произвођачи усмере на 

производњу квалитетног меда који ће бити 

произведен у складу са савременим технологијама; 

- Стварање робне марке - бренда у циљу стицања 

поверења иностраних потрошача у мед произведен у 

Републици Србији; 

- Смањивање трошкова производње у циљу 

постизања што повољнијих цена на међународном 

тржишту. Конкурентна цена услов је већег извоза 

меда на инострана тржишта; 

- Примена маркетинг концепта у пословању, што 

подразумева производњу прилагођену захтевима и 

потребама иностраног тржишта. 

У дугом року конкурентност је првенствено 

условљена нивоом продуктивности рада, односно 

нивоом ефикасности и квалитета производње, који 

треба да доведе до бољег пласмана и већег профита 

за произвођаче.  

Др Бранислав Влаховић, редовни професор 

Литература: 
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Михајловић, Б. (2007.): Лечење пчелињим производима, Београд. 
http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/trade-statistics/ 
http://www.fao.org/statistics/en/ 
http://spov.info/ 
https://www.ekapija.com/news/2221999/italijanski-pcelari-traze-zabranu-uvoza-meda-
iz-kine 
https://www.worldatlas.com/articles/countries-that-consume-the-most-honey.html 
http://www.fino.hr/zasto-ekoloski-med/20/ 
http://www.stat.gov.rs/ 
http://subvencije.rs/ 



64 
 

4. ЗНAЧAЈ 
ПРЕЗИМЕЛИХ НУКЛЕУСA 

У НAСТAВКУ 
ПЧЕЛAРСКЕ СЕЗОНЕ 

 
Др Рамеш Сагили 

Професор пчеларства, 
Универзитет у Орегону,СAД 

ramesh.sagili@oregonstate.edu 

 

Пчелари се сваке године у великом броју суочавају са 
зимским, али и губицима током читаве сезоне. То 
умањује приносе у меду, а увећава трошкове услед 
враћања бројног стања друштава на пчелињаку на 
претходни ниво. Добра пчеларска пракса све ово може 
спречити, а један њен вид свакако је формирање 
нуклеуса током активне сезоне, те узимљавање истих 
и коришћење за решавање многих пчеларских проблема 
у наставку пчеларске године, поготово у периоду када 
спарене матице или пакетни ројеви нису доступни на 
тржишту... 

Нуклеуси су мале и 
лако преносиве 
пчелиње заједнице 
(слика 1). Већина 
нуклеуса се састоји од 
3 до 5 рамова, мада 
има и оних са 6 оквира 
које користе углавном 
пчелари са 
дванаесторамним ДБ 
кошницама на 

Сл. 1. Стандардан нуклеус 
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пчелињаку. Користи од изимљених нуклеуса у 
наставку сезоне су многобројне. 

 

Користи од нуклеуса 

      Нуклеуси могу да минимализују губитке на више 
начина. Доказано је да проблеми са матицама 
највише доприносе кракторочном морталитету 
пчелињих заједница. „Проблем са матицом“ можемо 
дефинисати као губитак матице због повреде, 
губитак због одласка матице са новим ројем или пак 
као матицу са једном или више лоших особина због 
којих је треба заменити. Нуклеуси, односно 
нуклеусне заједнице, у том случају се могу директно 
спојити са безматком, с обзиром да имају младу и 
спарену матицу, и тако проблем нестане. Овај 
поступак се може спровести и у случају заједница са 
лажним матицама, матицама трутушама, 
заједницама у којима смо ненамерно оштетили 
матицу итд. Коришћење нуклеуса у решавању 
проблема са матицама има следеће предности: 

– друштва спојена са нуклеусима нису дуго без 
легла, па им будућност није угрожена; 

– ризик од неприхватања матице из нуклеуса је 
много пута мањи у поређењу са неприхватањем 
матице додате у кавезу; 

– формирање нуклеуса се врши у пролеће или током 
лета најчешће са комерцијалним матицама до којих у 
том периоду на тржишту није тешко доћи; 
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– матице у изимљеним нуклеусима су се „доказале“, 
јер је пчелар могао да се увери у њихову плодност, 
односно способност да залежу; 

– након спајања нуклеуса са безматком пчелар није у 
обавези да проверава да ли је матица ослобођена из 
кавеза, нити да проверава статус матице из 
нуклеуса. 

      Нуклеуси могу да се искористе за појачавање 
слабих и средње јаких заједница директним спајањем. 
Ово појачавање још је значајније пред главну пашу, 
сви знамо из којих разлога. Свакако, приликом 
спајања нуклеуса са слабим заједницама пчелар прво 
мора да утврди зашто су те заједнице слабе, па ако је 
проблем вароа или америчка трулеж легла, спајање 
нуклеуса са таквим заједницама не треба радити.  

      Нуклеуси могу обезбедити и додатан приход 
пчелару уколико се „неискоришћени“ продају 
пчеларима којима су у одређеном тренутку потребни. 
Пре сваке продаје, наравно, обавезна је провера да 
ли су исти теже инфестирани вароом, и у том случају 
треба бити савестан. 

Пре формирања 
нуклеуса 
      Нуклеусе (слика 
2) формирамо уз 
помоћ „материјала“ 
из јаких и здравих 
заједница, што значи 
да заједница „донор“ 
не сме да има знаке 
болести, а ниво 

Слика 2 – Новоформирани нуклеуси 
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инфестације вароом би требало да буде на нивоу 3% 
до 5%. 

      Пре формирања нуклеуса обезбедити следеће:  

- кошницу нуклеус са хранилицом на врху и са 

рупицама за вентилацију (25 м м ) прекривеним 
мрежастим жицама на врховима обе уже стране 
нуклеуса; 
- одговарајући број празних рамова који ће попунити 
нуклеус; 
- смањити улаз на лету тако да ширина буде 7ц м , а 
висина највише 8 mm. 

      Уколико нуклеусе формирамо рано у сезони, 
пожељно је заједницу донора материјала за нуклеус 
прихрањивати све време почев од 6 недеља пре 
формирања нуклеуса, како би иста ојачала и 
направила одређене резерве хране. Један нуклеус 
може бити формиран и из две заједнице уколико једна 
не може да обезбеди довољно „материјала“. 
Супротно, уколико је заједница донор јака, из ње 
можемо формирати и два и више нуклеуса.  

Формирање нуклеуса 

      Пчелиње заједнице почињу да се брже развијају 
чим у пролеће крену први уноси полена и нектара. 
Представићу вам формулу за формирање нуклеуса 
базирану на фенолошком календару у западном 
Орегону и Вашингтону где је главна, тј. најважнија 
медоноша купина, а врхунац њеног цветања је око 20. 
јуна. У зависности какав је фенолошки календар у 
вашем крају, тако и прилагодите датуме са 
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поступцима у формирању нуклеуса. Свакако, боље је 
формирати нуклеусе пре главне паше. 

      Овде ћемо говорити о формирању петорамних 
нуклеуса. Рамове које узимамо из заједница донора, 
замењујемо рамовима са празним саћем. Рамови 
узети из заједнице донора постављају се на позиције 
од 1 до 5 у нуклеусу, као што ће бити описано уз сваки 
датум. Овде свакако треба бити опрезан да се из 
основне заједнице у нуклеус заједно са рамовима не 
пребаци и матица. Да бисмо били сигурни да се то 
неће десити, најбоље је да пронађемо оквир са 
матицом и ставимо га са стране у празан нуклеус док 
не завршимо са узимањем материјала и формирањем 
нуклеуса. 

Датум: 20. мај, пре почетка главне паше 

      Нуклеуси формирани овако рано у сезони могу 
веома брзо да се развију тако да испуне улице 
пчелама. Да бисте избегли ројење, водите рачуна да 
не ставите много легла у нуклеус у ово доба године. 
Да бисте формирали нуклеусе 20. маја, ставите: 
– по један оквир са сатним основама на позиције 1 и 5;  

– један рам са медом и поленом и припадајућим 
пчелама на позицију 2; 

– један оквир са леглом у различитим стадијумима 
развоја(рам на коме имамо и затворено и отворено 
легло) на позицију број 3 (слика 3);  

– један рам са изграћеним саћем на позицију 4 (слика 
4);  
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– истресите пчеле са једног рама са отвореним 
леглом из основне заједнице у новоформирани 
нуклеус и, као што смо рекли, пазите да се том 
приликом не стресе и матица;  

– на крају додајте матицу у кавезу. 

 

 

 

Датум: 20. јун, непосредно пред врхунац главне 
паше 

      Нуклеуси се у ово доба године формирају са 
више легла с обзиром да имају мање времена да се 
развију до зиме. Зато, да бисте формирали нуклеусе 
20. јуна, ставите: 

– два рама са изграђеним саћем на позиције 1 и 5;  

– два рама са леглом у различитим стадијумима 
развоја, са припадајућим неговатељицама, на 
позиције 2 и 3; 

– један рам са медом и поленом и припадајућим 
пчелама на позицију 4 (слика 5); 

Слика 3 - Рам са леглом и 
припадајућим пчелама 

Слика 4 - Формирање нуклеуса 
20. маја 
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– потом истресите пчеле са једног рама са 
отвореним леглом из основне заједнице у 
новоформирани нуклеус; 

– на крају додајте матицу у кавезу. 

Датум: 20. јул, после главне паше 

      Нуклеуси се у ово доба године формирају са 
више легла и са више меда, да не би кубурили са 
резервама хране у току зиме, те да би успешно 
презимели. Зато, да бисте формирали нуклеусе 20. 
јула, ставите: 

– два рама са медом и поленом и припадајућим 
пчелама на позиције 1 и 4; 

– два рама са леглом у различитим стадијумима 
развоја, са припадајућим неговатељицама, на 
позиције 2 и 3; 

– један рам са изграђеним саћем на позицији 5 (слика 
6); 

– на крају, додајте матицу у кавезу. 

Додавање матице 

Слика 5  - Формирање нуклеуса 
20. јуна 

Слика 6 - Формирање нуклеуса 
20. јула 
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      Искусни пчелари могу свакако доћи до матице у 
самом нуклеусу, али се почетницима саветује да би 
за успешније зимовање било добро у нуклеусе 
додати спарену матицу. Наиме, уколико је заједница 
у нуклеусу приморана да формира принудне 
матичњаке на отвореном леглу, проћи ће 6–7 
недеља пре него што потомство такве матице почне 
да се појављује. То може компромитовати зимовање 
нуклеуса. Да бисмо имали најбоље резултате, 
наручићемо спарену матицу од проверених 
одгајивача. 

      Кавез са матицом додајемо између рамова са 
леглом. Важно је да заштићена страна кавеза буде 
окренута ка празном простору између саћа, тако да 
пчеле могу да приступе матици. Aко нуклеусе 
формирамо 20. маја са само једним рамом легла, 
онда се кавез ставља са било које стране између тог 
рама и суседног. Aко у кавезу нема пратиља, онда 
страну кавеза коју затвара шећерно тесто окренути 
ка доле. Aко има пратиља, кавез положити 
водоравно, јер уколико нека пратиља страда, може 
блокирати излаз из кавеза када је кавез у 
вертикалном положају.  

      На крају, затворите нуклеус. Проверите после 
недељу дана да ли је матица ослобођена. Aко није, 
ослободите је. После тога не узнемиравајте пчеле 
најмање седам дана. 

Нега нуклеуса 

      Када је нуклеус формиран и матица прихваћена, 
њега негујте као и остале заједнице на пчелињаку, уз 



72 
 

неке ситне модификације у поступцима које ћемо 
описати у наставку. 

      Што се тиче третмана против варое, дозе 
препарата су прилагођене величини пчелиње 
заједнице у нуклеусу. Па тако ми користимо следеће 
препарате и у следећим дозама: 

– HopGuard II: једна трака у петорамном нуклеусу 
(природни препарат на бази хмеља о коме је „Српски 
пчелар“ благовремено известио наше пчеларе у 
јануарском броју 2016. године – напомена 
преводиоца); 

– Apiguard: 25 грама (посебно паковање које се може 
поручити); 

– Оксална киселина: по 5 милилитара раствора 
оксалне киселине (направљеног по упутству 
произвођача) за сваки међурамни простор; 

– Apivar: једна трака у петорамном нуклеусу. 

      Као и код свих лекова, веома је важно пажљиво 
пратити упутства произвођача. 

Припреме нуклеуса за 
зимовање 

      Често је неопходно 
прихранити нуклеусе 
пре зиме. Два су циља 
прихране:  

– обезбеђивање 
зимских залиха хране 

Слика 7 – Мерење нуклеуса 
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Слика 8 – Прихрана нуклеуса 

(сваки нуклеус мора да тежи најмање 20 килограма 
пре почетка зиме (слика 7)); 

– омогућавање пчелама да „профилишу“ гнездо у 
консолидовану сферу са медом изнад и са свих 
страна. Пресудно је да гнездо буде смештено што је 
могуће ниже у нуклеусу, да би се, како зима одмиче, 
кретало ка горе, трошећи резерве хране изнад. 

      Да бисмо испунили ове циљеве, прихрану 
вршимо сирупом направљеним у односу шећера и 
воде од 2 према 1 у августу месецу или одмах након 
што се пашна сезона заврши. 

      Нуклеси могу да се 
прихрањују било 
преко хранилице или 
уз помоћ тегли са 

перфорираним 
поклопцима (слика 8), 
које у том случају 
морају бити 
заштићене од сунчеве 

светлости. 

   Нуклеусне заједнице 
су мање од 
стандардних чије 
пчелиње гнездо 
генерише довољно 
топлоте, па им је 
потребна изолација од 
ниских температура. 
Најбоље је користити 
нешто тврђи стиропор Слика 9 - Стиропорне плоче 
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у комбинацији са тер-папиром и бриге нема (слике 9 
и 10). 

Контрола ројења  

      С обзиром на то да су 
нуклеуси знатно мањи 
него стандардне 
кошнице, ројење је 
чешће. Популација пчела 
достиже најнижи ниво 5-6 
недеља након што се 
нуклеус изроји. Овај 

продужени период смањења броја пчела у нуклеусу 
може угрозити зимовање, тј. смањити шансе за 
презимљавање нуклеусне заједнице. Зато је 
контрола ројења изузетно важна. Неки поступци које 
овде примењујемо су: 

– одузимање рамова с леглом из „робусних“ нуклеуса 
и додавање слабијим заједницама; 

– додавање још једног тела са рамовима на нуклеус 
у току јаке паше. 

Пролећни радови 

      Свака година доноси различите временске 
прилике. У годинама са благим зимама нуклеусне 
заједнице могу да потроше изнадпросечне количине 
хране, тако да је прихрана у пролеће често 
неопходна. 

Др Рамеш Сагили, 

професор пчеларства 

Слика 10  - Тер-папир преко 
стиропорних плоча 
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5. ПЧЕЛAРСКИ 
               ТУРИЗAМ 

 
Франц Шивиц 

Ул. Падлих борцев бр. 31, 1000 
Љубљана, Словенија 

+386 41 613 183 
francs@silvaapis.si, www.silvaapis.si 

 
„Туризам - то су људи“, мото је који данас често 

чујемо. Пчеларство на нашим подручјима има богату 
традицију, а сви пчелари имају важну улогу у очувању 
природне средине и производњи здраве хране, па се 
поставља питање зашто се и ми, пчелари, не бисмо 
равноправно укључили у туристичке токове? Наиме, 
доста нас пчелара има све услове да од свог пчеларског 
газдинства створи једну туристичку атракцију. Ја сам 
то урадио. 

 
Обични људи о пчелама и пчеларењу не знају 

готово ништа, али често показују интересовање да 
боље упознају ову грану пољопривреде, која се из 
године у годину све више развија. Када туристи 
посете неки крај, често постављају питање шта је то 
што је карактеристично за исти, жељни прича шта се 
у том крају кроз историју дешавало, као и прича о 
начину живота људи који тренутно у њему живе. 
Верујем да смо ми пчелари мајстори за такве приче. 
Пчелари свакако могу да причају и о тајанственом 
животу пчела, о њиховом значају у опрашивању 
биљака, о успесима у лечењу различитих болести 
пчелињим производима, те о нашем раду са овим 
дивним инсектима. Требало би себи да поставимо 
питање зашто бисмо продавали само пчелиње 
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производе, када можемо продавати и наше богато 
знање. 

У Словенији поједини пчелари пре 10 година су 
одлучили да отворе врата својих домова и позову у 
посету све који би желели да упознају чудесни свет 
пчеларства. У ту сврху, повезали смо се са бројним 
туристичким организацијама, агенцијама, хотелима и 
туристичким водичима. Спремили смо и проследили 
им програме у којима смо детаљно изнели шта је то 
што ми, пчелари, можемо понудити њиховим 
клијентима, колико би таква посета трајала, а на 
крају и цену једне такве туристичке посете. Неке од 
наших циљних група су и деца, односно екскурзије 
ученика основних и средњих школа, као и факултета, 
али и пензионери. Појединци међу нама су се 
специјализовали управо за ове две циљне групе, па 
сада годишње бележе и по више хиљада 
посетилаца. У тзв. апитуризам у Словенији је 
тренутно укључено око 40 пчеларских газдинстава, а 
број нових расте из године у годину. 
 

Туристичко пчеларство Франц Шивиц 
 

Моја породица и ја живимо у Љубљани, а 
пчелињаци нам се налазе у селу Шемпас код Нове 
Горице, места удаљеног око 7 км од границе са 
Италијом. У поменутом селу се родила моја супруга. 
Она је након изненадне смрти свог оца који је био 
пољопривредник, наследила кућу и земљиште. 
Међутим, околности нам нису ишле на руку, и супруга 
и ја смо били запослени у Љубљани, па нисмо били у 
могућности да наставимо са радом на фарми. 
Највећи део земљишта смо дали у најам локалним 
пољопривредницима, а за себе задржали парцелу 
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површине једног хектара, удаљену 2 км од куће у 
селу. На поменуто место смо поставили пчелињак, а 
остатак претворили у воћњак и башту за поврће. 
Касније смо један део земљишта претворили у 
ботанички врт медоносног биља, који се сваке године 
проширује и обогаћује новим врстама биљака. 1979. 
године кућа у Шемпасу је била оштећена у 
земљотресу. Моја породица је поред ње изградила 
нову кућу, а стару обновила и претворила у 
пчеларски објекат. У приземљу објекта сада се 
налазе просторије за врцање и складиштење меда, 
као и складиште за саће и пчеларску опрему. На 
спрату куће се налазе две просторије, прва је 
покривена само кровом и служи за пријем гостију, а 
друга, покривена плочом, претворена је у галерију 
фотографија и у њој је изложена стална поставка 
фотографија са мотивима из света пчеларства. 
Бивша стаја сада је пчеларски музеј. 
  

Могу да се похвалим да је моја породица пре 10 
година била прва која је почела да се бави 
пчеларским туризмом у Словенији. Пошто живимо у 
Љубљани, а наше имање у Шемпасу је 100 км 
удаљено од главног града Словеније, углавном 
прихватамо посете само већих, организованих група 
туриста, које посету обично најаве неколико месеци, 
или чак годину дана пре доласка. Таква група туриста 
се обично састоји од 30 до 50 људи. Међу 
посетиоцима, односно туристима, већина њих су 
пчелари, домаћи и страни. Међу странцима 
доминирају Италијани, наши најближи суседи, а има 
и Aустријанаца, Немаца, Швајцараца, Француза, 
Белгијанаца, Британаца. У последње време све је 
више и Финаца, Швеђана, као и Естонаца и 
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Слика 1 - Део ботаничког врта 
у Шемпасу 

Слика 2 - Један од пчелињака у 
воћњаку 

Литванаца. За идућу годину посету је најавила и 
група пчелара из СAД-а, која ће 10 дана бити у 
посети Словенији. Стручни туристички програм 
њиховог боравка у Словенији припрема туристичка 
агенција из Марибора. 
 
Једнодневни програм посете нашем пчеларском 
газдинству 
    
      У наставку текста ћу описати како изгледа и шта 
обухвата једна посета туриста нашем пчеларском 
газдинству у Шемпасу. У договорено време, обично 
око 10 часова преподне, у Шемпас долази аутобус са 
туристима. Путнике лично сачекам и поздравим, а 
онда их лепим асфалтним путем водим до својих 
пчелињака. Испред пчелињака се налази уређен 

паркинг. Ту путници напуштају аутобус и заједно са 
мном крећу у обилазак ботаничког врта. У врту се 
налазе све главне домаће медоносне биљке, па и 
неке које нису аутохтоне, али добро успевају у нашој 
медитеранској клими. Испред сваке биљке се налази 
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табла са називом биљке на словеначком и латинском 
језику,  

али и на енглеском, француском, италијанском и 
немачком. Тај врт је занимљив посетиоцима, а 
посебно онима из северних делова Европе, пошто се 
у њему први пут срећу са многим биљкама за које су 
чули, али нису имали прилике да их виде уживо. 
Посета се наставља на пчелињаку са AЖ 
кошницама, поред кога се налази и ред ЛР 
настављача. Стране пчеларе јако занима зашто су 
AЖ кошнице тако пуно заступљене у Словенији и које 
су њихове предности и недостаци у односу на ЛР 
кошнице. Ту често долази до интересантних 
расправа. Непосредно уз пчелињак се налази дрвена 
кућица, у чијој се одвојеној просторији налази тзв. 
апикомора. У апикомори је смештена кошница без 
крова (поклопна даска са мрежом), а изнад ње 
кревет. Уз моја објашњења чему апикомора служи, 
туристима увек буде занимљиво да леже на кревету 
у њој и удишу ароматични ваздух из кошнице. 
Истовремено слушају зујање пчела, што их умирује. 

Слика 3- Пријем групе ирских 
пчелара у дворишту у 

Шемпасу 

Слика 4 - Објашњавање живота 
пчелиње заједнице ђацима 

основне школе на екскурзији 
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На крају првог дела програма следи и обилазак 
воћњака и баште са поврћем. 
 
      Aутобусом се потом вратимо у Шемпас, а 
обилазак села настављамо пешке. Успут видимо 
неколико примера типичне приморске и „сељачке“ 
архитектуре, а туристима обично буде 
најзанимљивија 300 година стара фарма, позната по 
добром вину чак и у неким страним земљама. Након 
250 метара спорог хода стижемо и до моје куће. На 
покривеној веранди гости седају на столице, а ја им 
одржим кратко предавање или изведем неку 
практичну демонстрацију радова из области 
пчеларства. Aко су моји посетиоци пчелари, домаћи

или страни, онда им обично покажем на који начин 
употребљавам нека органска средства у борби 
против варое: тимол, мрављу и оксалну киселину. У 
случају да су моји гости пензионери који здравље 
сматрају за највеће богатство, говорим им о 
благотворним дејствима пчелињих производа на наш 

Слика 5 - Демонстрација 
употребе еколошких 

препарата у борби против 
варое 

Слика 6 - Демонстрација 
врцања за посетиоце који нису 

пчелари 
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Слика 8 - Пчеларски музеј - 
колекција предмета из 
области пчеларства 

Слика 7 - Галерија 
фотографија са пчеларским 

мотивима 

организам, а причам им и како да их користе. Након 
предавања следи посета галерији фотографија. У 
њој су изложене многе моје фотографије, међу 
којима су многе бивале награђиване на различитим 
такмичењима и пчеларским манифестацијама, 
између осталог и на конгресима Aпимондије. Испред 
неких фотографија у галерији задржимо се нешто 
дуже, јер су пчелари радознали и питају како сам 

успео да фотографишем поједине мотиве и коју сам 
технику користио. Све је више људи који се 
аматерски баве фотографијом, па исти желе да 
искористе прилику да науче нешто ново и из ове 
области. 

Aтрактиван за наше госте је и мали пчеларски 
музеј. Посетиоцима у њему највише пажње привуче 
20 модела пчелињака које су израдили ђаци средњих 
школа за прераду дрвета из целе Словеније. Наиме, 
пре 10 година ја сам, уз подршку директора тих 
школа, а под покровитељством једне фабрике боја и 
лакова, организовао акцију „Израдимо пчелињак“. 
Ђаци су у оквиру школског програма у школским 
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радионицама израдили 50 модела пчелињака које су 
пронашли у својој околини. У питању су „копије“ 
правих пчелињака у односу 1:10, са најситнијим 
детаљима. Посебна стручна комисија је прогласила 
три најбоља модела, а ауторе лепо наградила. Од 
тих 50 модела сада се у мојој колекцији у музеју 
налазе 20. У музеју се могу видети и акварели, као и 
уља на платну са различитим пчеларским мотивима, 
насликани од стране различитих уметника, затим мед 
и пића од меда у различитој амбалажи награђивани 
на међународним такмичењима, као и многи други 
занимљиви предмети. 

Постоји још један простор који је вредно видети, а 
то је сала за врцање и складиштење меда. Сала је 
обложена керамичким плочицама и опремљена 
модерним алатима. У овој просторији, посетиоцима 
који нису пчелари, по жељи демонстрирамо 
отклапање саћа и врцање меда. 

Након три сата се завршава „стручни“ део посете. 
Потом следи ручак на туристичкој фарми у самом 
селу, а затим одлазак аутобусом у крајеве у којима 
такође не мањка туристичких атракција, као што су 
посета подруму вина са дегустацијом различитих 
врста вина, погону за производњу сира и пршуте, 
обилазак дворца и познате Цркве Ходочашћа која се 
налази на прекрасном видиковцу изнад Нове Горице. 
Улогу водича обично обавља моја маленкост. 
Туристичка посета се завршава око 18 часова, уз 
пријатељске поздраве и обећање да ће доћи до 
поновног сусрета. 

Шта би од особина требало да има пчелар који 
жели да се успешно бави пчеларским туризмом? Он 
мора бити добро упознат са пчеларском струком: са 
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животом пчела, техником пчеларења, пчелињим 
пашама, апитерапијом, болестима пчела, историјом 
пчеларства итд. Пчелар мора да поседује и дар за 
говор, као и да има способност да своје знање 
исправно пренесе. Мора бити и флексибилан како би 
се прилагодио циљној групи туриста, па ће, на 
пример, ђацима из основне школе говорити 
другачије, него искусним домаћим и страним 
пчеларима. Корисно је и да пчелар говори неки 
страни језик да би могао директно комуницирати са 
гостима из иностранства, што ствара посебну 
интимну атмосферу. На крају, туристи би требало да 
се осете добродошлим у дому пчелара. 

У пријем гостију на нашем пчеларском газдинству 
су укључени сви чланови породице, сређени и лепо 
одевени, што је такође изузетно важно. Пре сваке 
посете неопходно је прегледати и уредити све 
просторије, покосити траву око пчелињака и на 
сваком кораку бринути за ред и чистоћу. Туристи 
често желе и да купе сувенире. Обично су то веће 
или мање тегле меда или боце са пићима од меда у 
атрактивној амбалажи, затим свеће од пчелињег 
воска различитих облика и величина. Занимљиве су 
и различите мајице или капе са пчеларским 
мотивима. Што је већи избор сувенира, финансијски 
ефекат туристичке посете за домаћина ће бити 
бољи. Уосталом, ми смо се посветили пчеларском 
туризму баш из разлога да наше пчеларење буде 
профитабилније, али са друге стране, свака посета 
туриста и за нас домаћине представља незаборавни 
доживљај.  

Франц Шивиц, 

Љубљана
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6. СПАСОНОСНА  

                МИСИЈА САХАРОЗЕ,  

                 АЛИ... 

Бранко Милета 

Росуље 17 С, 31108 Ужице 

031/521-154, 066/820-6490  

prominada@gmail.com 

Мед и перга су идеални за пчеле и само таква храна 
гарантује успешно зимовање и пролећни развој. На 
несрећу, претерана комерцијализација, нарушавање 
природног амбијента са нестанком бројних природних 
ливада и шума и гајење монокултура, као и неповољне 
климатске промене, довели су наше пчеле у ситуацију 
да не налазе увек довољно нектара за зимске резерве и 
пролећни развој. Зато смо често присиљени да тај 
мањак компензујемо течном или чврстом прихраном. У 
многим годинама, као и катастрофалној 2016, пчеле су 
нашле спас у шећеру, и вероватно нема пчелара у 
Србији који га није користио да прихрани своје пчеле  
 

Концентрација шећера у сирупу 

И пчелари практичари, и литература препоручују 
различите односе шећера и воде у сирупу: 1:1, 2:1, 
3:2, 1:2, 60%, 40%… Постоји и препорука да је у 
пролеће боље давати житкији сируп (1:2), а с јесени, 
за допуну зимских залиха, гушћи (2:1). 

Ове различите препоруке могу да збуне (поготово 
пчеларе почетнике) и доводе до закључка да 
концентрација шећера у сирупу није толико битна. 
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Но, да ли је баш тако? Познати руски научници 
Каблуков, Жеребкин и Комаров детаљно су изучили 
ту проблематику. 

Претежан део нектара је вода, 70% до 80%, и тај 
проценат варира у зависности од доба дана: рано 
ујутро чини 83% до 86%, средином дана 76% до 80%, 
а навече нектар постаје гушћи. У влажно и кишовито 
време концентрација шећера у нектару пада до 5%, а 
у сушном периоду достиже 60%. 

Рад пчелињих жлезда које луче инвертазу током 
еволуције више је оспособљен за прераду житког 
нектара, јер он најчешће садржи знатно више воде 
од шећера. Такву концентрацију пчеле прерађују 
лакше и ефикасније одстрањују воду и разлажу 
сложени шећер на просте. 

Слика 1 - Садржај воде у нектару варира у току 
дана (фото: З. Марковић) 
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Такође, овде не треба заборавити и битну 
чињеницу да се житки сируп прерађује дуже време, 
што је неопходно за удаљавање сувишне влаге и 
што погодује инвертовању сложених шећера. Наиме, 
дужим одстрањивањем воде и инвертовања шећера 
обнављају се жлезде које луче инвертазу, јер и оне 
имају свој лимит. 

Истовремено, дајући за јесењу прихрану густ 
сируп (2:1) у ћелијама саћа остају бели кристали 
неинвертованог шећера, кога пчеле нису у стању 
искористити. Недовољно инвертовани сируп дат 
касно у јесен, остаје незатворен и, ако га у пролеће 
узимају, пчеле добију пролив. Насупрот томе, 
испитивања показују да чак десетопроцентни сируп 
оне прерађују у храну. 

Такође, уочено је да пчеле активније раде у оно 
време дана када је нектар кога луче биљке житкији. 

Сва та испитивања побијају још један често 
цитирани мит – да је у јесен пчелама потребно 
давати гушћи сируп за попуњавање залиха хране 
пошто ће тај сируп прерађивати старије пчеле, које 
природним путем нестају на почетку зиме. Та тврдња 
је нетачна, а ево и зашто.  

Доказано је да старе летње пчеле нису у стању 
прерађивати сложене шећере у просте. Рад на 
преради сложених шећера у просте обављају млађе 
пчеле, предодређене за извршавање тог посла (не 
старије од 30 дана). Заједнице прихрањиване густим 
сирупом, чије пчеле треба да га разређују да би га 
прерађивале, подносе огромно оптерећење и као 
резултат тога на пролеће се лошије развијају. Те 
заједнице спадају у категорију слабих. Отуда следи 
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закључак: јесења прихрана густим сирупом је 
штетна. 

При прихрани пчела шећерним сирупом 
различите концентрације доказано је да разлагање 
сахарозе на просте шећере протиче брже ако се даје 
сируп педесетопроцентне концентрације (тј. 1:1). 
Такав сируп врло је близак природној концентрацији 
нектара и најједноставнији је за прављење. 

Стална дилема – сируп или погаче  

      У кошници су присутне две групе пчела које се 
различито хране: младе хранитељице, које 
халапљиво и много користе полен, и излетнице, које 
се хране само медом. 

      Вишак беланчевинастих и других материја у 
храни не одговара нормалној исхрани излетница, а 
претрпаност хране шећером не одговара потребама 
пчела хранитељица. 

Слика 2 - Један од начина прихране течном храном 
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Пчеле се могу прихрањивати течном храном 
(раствором шећера или меда у води) и чврстом 
(погача у виду теста са чистим шећером, са медом, 
поленом). Течном храном пчеле се прихрањују када 
ноћне температуре нису ниже од 10 °С, а у хладнијим 
данима по правилу чврстом храном. Ако се ради о 
допуни залиха на крају пашне сезоне или на почетку 
пролећа, сируп нема алтернативу: друштвима треба 
дати веће порције (3 l до 5 l) у два-три наврата у 
вечерњим часовима. Када је у питању стимулативна 
прихрана, поготово у време хладних дана и када у 
природи нема полена, а у пчелињем гнезду перге, 
пчелама треба дати погаче обогаћене протеинима. 

Пчеле су историјски прилагођене исхрани двема 
врстама хране и ако желимо да пчеле правилно 
хранимо, онда им треба одвојено, како то саме пчеле 
раде, давати две врсте хране: угљене хидрате (мед, 
шећер) и беланчевинасто-витаминску храну. 

Слика 2 - Стимулативно прихрањивање погачама 
има низ преимућстава 



89 

Стимулативно прихрањивање погачама има низ 
преимућстава над прихрањивањем шећерним 
сирупом: погаче дуго трају, пчеле се мање узбуђују и 
излећу, мања је опасност од грабежи, нису потребне 
посебне хранилице... 

Пчеле увек одвојено складиште мед и полен у 
ћелије саћа. Полен који је пчела узела са медно-
поленском смесом, може да се троши само за њену 
исхрану, а појачана исхрана беланчевинастом 
храном повећава производњу млеча за исхрану 
ларви и излучивање воска. Погачу пчеле незнатно 
уносе у саће, а израженије то раде ако у окружењу 
легла нема довољно хране. Иначе им служи само за 
дневне потребе. 

У шумским реонима где пчеле скоро сваке године 
доносе одређене количине медљике, ради 
профилаксе пчелама се даје 4 кг до 6 кг шећера кроз 
сируп. 

Закључак 

Неке године из разних разлога нису погодне за 
пчеларство, што намеће потребу прихрањивања 
пчелињих друштава шећером, било због нужде или 
због стимулативних побуда.  

Да бисмо имали моћан и радно способан 
пчелињак, сваку заједницу током целе године треба 
обезбедити обилном залихом хране. Ово правило 
треба да следи сваки напредни пчелар, јер је храна 
један од главних услова високе виталности и 
продуктивности пчела, чинилац који највише утиче на 
њено здравље, јер се чин уношења хране константно 
понавља током целог живота. Треба само следити и 
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уважавати вековне законе природе и безусловно их 
поштовати. Економисати на храни сматра се 
највећим грехом у пчеларству! Зато после сваког 
одузимања меда у току сезоне, пчелињој заједници је 
неопходно оставити најмање 10 кг. Треба 
„жртвовати“ добар део унетог меда и оставити га 
пчелама. А када се мало боље размисли, то није 
никаква жртва, већ чиста добит, а ево и зашто. 
Сетимо се само колико нам треба новца, енергије, 
губитка времена, хранилица да бисмо прихранили 
пчеле. А шта добијамо за узврат? Узнемиравамо 
пчеле, провоцирамо грабеж, за пролеће добијамо 
неквалитетне пчеле са смањеним радним 
карактеристикама, пчеле брзо старе и краће живе, 
склоне су болестима, и, на крају, имамо драстично 
смањене приносе. Већ има пчелара који су то 
схватили и пчелама за зиму остављају углавном 
цветни мед и пергу, уз додатак највише 1/3 шећерног 
меда. Они који тако поступају, имаће чему и да се 
радују.  

Многи пчелари у покушају избегавања употребе 
шећера, схвате да је из више разлога то просто 
немогуће. Враћају се шећеру, који, ако се користи у 
разумној и нужној мери, може дати изванредне 
резултате. Данас је употреба шећера у прихрани 
пчела реалност и ми на тај начин покушавамо да 
помогнемо пчелама да се изборе са проблемима 
због измењених климатских и пашних услова 
средине, које смо ми створили.  

Правилно припремљене пчелиње заједнице не 
смеју страдати за време зимовања. Томе нема 
оправдања, пре се може говорити о неодговорности 
пчелара. Критеријум који одређује квалификованост 
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пчелара у раду са пчелама управо је резултат 
зимовања његовог пчелињака. 

Бранко Милета 
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Бела Сеои Бпјан Гуринпвић

Бпјан Илић Дејан Јеремић Јпвп Вукмирпвић 

Драган Батес Иван Путник 
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Јпвица Петрпвић 

Лидија Арсић 

Миле Баста Пчелиоак Мијајлпвић 

Раде Стеванпвић Сачувајмп пчеле 
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Славица Дангубић Станко Рајић 

Стеван Миладинпвић Лидија Арсић 

Жаркп Ђпрђевић Жељкп Михајлпвић 
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Бела Сењи 

Бпјан Гуринпвић 

Иван Путник 

Бојан Илић 
Јовица Петровић 
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Лидија Арсић Лидија Арсић 

Раде Стевановић Сачувајмо пчеле 

Јпвини млади пчелари 
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Звпнкп Васић Тамара Леринц 

Бпјан Гуринпвић 

Живпслав Стпјанпвић Млађен Мићић 

Јпвп Вукмирпвић 
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SZR »NEKTAR« 
Ударничка 40 
21220 БЕЧЕЈ 
021/817-274 
065/8172746 
ПИБ:106622736 

                               SZR »DRAGAN« 
                               ДРАГАН ЂУРИЋ 

                           Доситејева 26 
                           15353 МАЈУР 

                        015/377-009 
                        063/233-813 

                              dpcelar@ptt.rs 
                              ПИБ: 100187341 

 
»МАТЕX« 
Мишарска 15 
15000 ШАБАЦ  
015/327-061, 064/319-20-90,  
060/3352745 
matijamateks@gmail.com 
ПИБ: 100090369 

РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ 
Пинкијева 57 

22330 НОВА ПАЗОВА 
022/333-625 

radeisinovi@open.telekom.rs 
ПИБ: 104191752 
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»AMB PČELARSTVO« 
ГОРАН БОЈОВИЋ Симе Марковића 18 

34000 КРАГУЈЕВАЦ 034/370-562 
064/1760202 

ПИБ: 105455711 

 

»UNIVERZAL M-BEE PLUS« 
ВИЂЕН МОМЧИЛОВИЋ   
Стевана Чалића 56 
15000 ШАБАЦ  
015/350-593, 064/248-97-50,  
065/6110495 
daram@jettv.rs  
ПИБ: 104914669 

 
НИКОЛА ТОДОСИЋ  
Ужичка 102 
14000 ВАЉЕВО 
014/222-700 
064/65-11-500 
ntodosic@gmail.com 
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»RADOMED« 
21.дивизије 6 16000  
ЛЕСКОВАЦ 
016/53-410, 064/9477603 
office@radomed.net 
ПИБ: 104170869 

 

 
СЗР »ZO PLAST-SANJA« 

Владимир Мијић  
Бранка Ћопића 2 
21000 НОВИ САД  

021/391-060 
063/700-94-00 

»EKOPLAST NS« 
БОРИСЛАВ МАРКОВИЋ  
Руђера Бошковића 35 
21000 НОВИ САД  
021/372-368, 0638485653 
 ekoplastns@gmail.com 
 ПИБ:103639588 

»TEHNOPLAST« 
МИЛАДИН  ГЛИГОРИЈЕВИЋ  
Краља Петра I 66 
34227 БАТОЧИНА  
034/842-229 
034/842-393 
063/818-82-26 
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»VUPLAST« Г. ВРБАВА 
МИЛОШ ПАВЛОВИЋ  
Дринчићева 24 
32300 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 032/716-627 
063/606-808, 063/635955  
vuplast@gmail.com 
ПИБ: 100885493 

МИЛЕ РАКИЋ 
Девет Југовића 28 

22320 ИНЂИЈА  
022/565-183, 061/6560670 

 milica.rakic@hotmail.com 
 

OR »MIBA APIS«  
Илије Бирчанина 57 25 
21000 НОВИ САД  
021/6417597, 0646685125  
sladja.miba.punkt@gmail.com 
ПИБ: 107690141 

SZR »MILICA« 
ПРЕДОЈЕВИЋ ДЕЈАН 

 Трифуна Петровића 20 
34000 КРАГУЈЕВАЦ  034/344363 

0641460352 milicapcelicakg@gmail.com 
 ПИБ: 103648547 
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»API-TRADE«  
Веселина Маслеше 19 
16000 ЛЕСКОВАЦ  
016/252248,  
016/282 815, 063/8716545  
apitrade@hotmail.com 
ПИБ: 105268534 

DOO »FINANS« 
Др. Предрага Вулете 4 
22400 РУМА  
065/8005855 
finansdoo@gmail.com 
ПИБ: 100778716 

 
Рацо Павловић 

РУДИНЕ bb 
31230 АРИЉЕ  

062/1005493  
racopavlovic@ptt.rs 

 

»TECHTRON« DOO 
Краљевачка 48 
22400 РУМА 
063/521303 
techtron@hotmail.com 
ПИБ: 106468557 
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»RIS DOO« 

Карађорђева 58 
34210   РАЧА КРАГУЈЕВАЧКА 

034/752 189 gvozdac@verat.net 
 

 
SZR »DAFI 92«  
Николе Тесле 44 

34220 ЛАПОВО 062/125-8-762
 info@pcelarska-oprema.com 

107876350 
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Пчеларска задруга »МАЈА« 
Иван Нићифоровић  

Београдска 31 
11000 БЕОГРАД  

063/26 26 62 
011/323 99 82 

 

SZTR »EKO PČELA« 
Маринковић Предраг  
Симе Погарчевића ББ 
16000 ЛЕСКОВАЦ  
+381646133178  
ekopcеlars@gmail.com 

 

 
»EKOMED RAS« DOO 

Карађорђева 22 
15300 Лозница +38766069480 

ekomed@teol.net 
ПИБ: 108320362 

 

»KOŠNICA 021«   
ПЕТРОВАРАДИН  
Прерадовићева 19 
КОШНИЦЕ, РАМОВИ, ПОДЊАЧЕ, 
СКУПЉАЧИ ПОЛЕНА,  
ПРИХРАНА ПЧЕЛА, САТНЕ ОСНОВЕ,  
ВРЦАЉКЕ, ПЧЕЛАРСКИ ПРИБОР И ОПРЕМА 
021/439 466 
061/249 55 77  
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»LEKA MED«  
Стражиловска 17 
21000 Нови Сад  
064/11 35 135 

SZR »ZORA PLUS«  
Ненадовићева 8 
34000 КРАГУЈЕВАЦ  
063/814-80-80 
064/2450799 
office@zuraplus.com 
ПИБ: 106502042 
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DOO »ЈАNČIĆ« 
Богдан Јанчић 

Карадјордјева 25 
22250 Илинци 

063/535557 

»ASP-A CENTAR 
KOŠNICE« 
Жарко Петровић         
Лебански пут 51 
16000 Лесковац 
060/455 04 10  
centarasp@gmail.com 

PR »EMA MED« Жагубица 
Миленковић Бојан 

Жагубица 
060 064-3451 

dusanmitic2015@gmial.com 

»PIP APILAND« DOO 
Милана Рељина 46 СИРИГ  
Данило Тасовац 
063/508-623 
Факс: 021/849-273  
dtasovac@mts.rs 

 



107 

 

»ANEL SRB«, DOO  
Иве Андрића 20 
34220 ЛАПОВО  
034/850-250 
063/602-660  
anelsrb@gmail.com 

 

 
»Арсенин Нови Сад« 
Арсенин Александар 

Игманска 5 
21000 Нови Сад 060/0624200 

064/2805272 аrsenin28@gmail.com 

»PAM-PLAST« 
Миодраг Алексов 

Пољска ражина 329 
18328 Пољска Ражина Пирот 

010/377378 
066/96 32 797 

pamplast@gmail.com 
ПИБ: 100356659 

SZR »BRZANAC« 
 Ђурица Милоичић 
Павла Вукојевића 1 
11090 Раковица  

063/7070067 brzanac@live.com 
 ПИБ: 101555684 
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