
   
 
 

 
 

 
И З В Р Ш Н О М   О Д Б О Р У  

САВЕЗА  ПЧЕЛАРСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  СРБИЈЕ 

Ул. Др Агостина Нета 30 А,   

11070  Н О В И     Б Е О Г Р А Д 

 

ПРЕДМЕТ:  ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПЧЕЛАРСТВА 

 

Поштовани   

 

Обраћамо  Вам се, у име пчелара АП Војводине, са молбом да се у интересу 

унапређења и развоја пчеларства Србије поднесе захтев у Министарству 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде  за  увођење СУБВЕНЦИЈА 

пчеларима у Србији. Ми смо једини пољопривредни произвођачи у Србији који 

немамо  субвенција.  

 

На скупштини Савеза пчеларских организација Војводине разматран  је 

предлог иницијативе увођења СУБВЕНЦИЈА за пчеларе.  На седници Извршног 

одбора Савеза  који је одржан      15. 04. 2011. године и  22. 10. 2011. године  донета 

је и одлука да  Вам се обратимо са конкретним предлогом СУБВЕНЦИЈА за 

пчеларство  Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде  

Републике Србије у 2012. години. 

 

Није потребно посебно наглашавати да су сви  пчеларски Савези у државама у 

окружењу својим пчеларима обезбедили Националним програмом развоја 

пчеларства и субвенције по кошници или по продатом килограму меда откупљивачу 

(Хрватска, Босна и Херцеговина, Мађарска, Румунија, Словачка, ...). Ми смо једина 

држава у којој пчелари нити имају Национални програм развоја нити субвенције 

овог облика. 

 

Стицањем статуса кандидата чланства у ЕУ, постојећа погодност субвенција 

за извознике  се мора укинути по правилима оних у чије друштво желимо да 

уђемо-ЕУ. Већина земаља је те субвенције са извозника усмерилa према 

произвођачима. То предлажемо и ми. 

Сада је моменат када се могу поједине субвенције, које већ постоје, али је 

извесно да их неће бити следеће године, усмере и оставе даље у пчеларству. 

Уколико  то не будемо тражили тада ће се те паре усмерити у друге гране 

пољопривреде и врло ће их  тешко поново вратити у пчеларство.  



 

Предлажемо да се за сада субвенција за извежене пчелиње производе 

задржи у буџету Републике и преусмери на пчеларство  и то по кошници,  без 

додатних буџетских издвајања, а у циљу одржавања постојећег броја кошница.  

 

Предлог субвенције: 

2,00 еура по кошници   и    

2,50  кг. шећера по кошници. 

 

Услов за остваривање субвенција је регистрован и евидентиран пчелињак и 

обележене кошнице. 

Субвенција би се исплаћивала до краја маја, а број кошница би се утврђивао 

сваке године на основу    броја кошница пријављених за пролећни преглед пчела, 

најкасније до   краја марта текуће године,  потврђен од стране ветеринара, потврда 

од стране председника удружења. 

Очекивати је да ће искоришћеност субвенција бити прве године 25%, друге 

око 50% , а након треће године  70% пчелара. 

 

Сва техничка питања евиденције броја кошница, реализације коришћења 

субвенција  се лако могу договорити са преставницима Министарства. Најважније  је 

сада што пре реаговати да би средства која су се до сада издвајала у буџету 

/субвенција за извознике/ остала и даље у буџету за следећу годину и само 

преусмере на пчеларе произвођаче.  

Ми у СПОВ-у сматрамо да је та опција могућа и реална. Само треба бити 

упоран у захтеву. Сада је свима јасно да та трансакција  ничим неће нарушити цену 

меда у Србији у 2012. г. /субвенција за извознике меда се укида/.  

Ми смо упутили писма у име пчелара Војводине, Министарству 

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде  Републике Србије и 

Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АПВ са 

захтевом да се постојеће субвенције за извознике меда у 2012. г. задрже у буџету 

републике и преусмере за пчеларство.  

 

Уколико сматрате да  наши предлози и сугестије могу помоћи у реализацији 

захтева у Министарству ми Вам стојимо на располагању. 

 

С поштовањем.  

 

 

У Новом Саду, 30.11.2011.г.                                                Председник СПОВ-а  

                                                                                                    Недељко Стевановић 

                                                                                                    
 


