
   
 
 

 
 

 

Министарство пољопривреде, трговине,  
шумарства и водопривреде 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Б Е О Г Р А Д 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПЧЕЛАРСТВА 
 

На руке министру ДУШАНУ ПЕТРОВИЋУ 
 
Поштовани господине МИНИСТРЕ,  
 
обраћам Вам се, у име пчелара АП Војводине, са молбом да се у 

интересу унапређења и развоја пчеларства размотри увођење субвенција 
пчеларима у Србији. Ми смо једини пољопривредни произвођачи у Србији 
који немамо  субвенцијe.  

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. 

 
Пчеларство у Србији има своју дугу традицију и велики значај за развој 

и унапређење интензивне пољопривредне производње, нарочито у 
Војводини, очувања биолошке разноврсности,  производње пчелињих 
производа и друге користи које друштвена заједница има од пчела и 
пчеларства уопште. Желимо да истакнемо одавно познато научно 
истраживање спроведено у Великој Британији /Krell,1998; Biesmeijer 2006./ 
непобитно је утврдило да је допринос једног пчелињег друштва 
опрашивањем и очувањем биодиверзитета на годишњем нивоу 1.200 еура. 
Од тога пчелар добија највише 3%, све остало је добит шире друштвене 
заједнице. 

 Наш мед као један од најзначајнијих пчелињих производа, је веома 
квалитетан и многе европске земље су заинтересоване за његову куповину. 
Ценимо да треба наћи начине да се пчеларство у Србији оснажи и произведе 
много више у односу на садашње могућности. Пчеларство као грана 
пољопривредне производње је веома специфично, захтева посебне услове и 
пуно знања. Пчеле су због више фактора у целом свету угрожена врста. И у 
нашој земљи пчеларство из године у годину стагнира. Сматрамо да би поред 



осталог што држава предузима за пчеларство, ради очувања постојећег 
броја пчелињих заједница, директно субвенције могле пуно помоћи.  

Пчелари у државама у окружењу добијају субвенције по кошници или 
по продатом килограму пчелињих производа откупљивачу (Хрватска, Босна и 
Херцеговина, Мађарска, Румунија, Словачка, ...). 

 
Предлажемо да се 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.  
 

Сматрамо да сте нас господине министре разумели и да ћете наш 
предлог узети у разматрање.  

 
Молимо Вас господине министре да примите једну делегацију нашег 

Савеза како би Вас подробније упознали са нашим предлогом.  
 

У нади повољног решења у име пчелара Војводине и у своје лично име 
шаљемо Вам СРДАЧАН  ПОЗДРАВ.  

 
 
Контакт:  
тел. председник: 063/538-183, меил nedeljko.stevanovic@gmail.com  
       секретар: 060/5897-095 andjelkovicstojan@gmail.com  

  
                                                                                                                

Председник СПОВ-а 

     У Новом Саду  30.11.2011.г.                            Недељко Стевановић                                                

 


