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ПЧЕЛАРСТВО РАСИНСКОГ ОКРУГА 

 
 

Невенка Ђорђевић 
 

 
Апстракт 

 
Расински округ, са  38650 кошница, је један од округа у централној Србији са највећим 
бројем пчелињих друштава. У односу на раније године (2010, 2011), просечан принос по 
кошници је у паду, међутим број пчелињих друштава у порасту, па су произведене знатно 
веће количине производа, првенствено меда. За последњу деценију се може рећи да је 
деценија експанзије производње и извоза меда , како у Србији тако и у Расинском округу. 
Земље у које се извози мед су Немачка, Италија, Норвешка, а у последње време постоји и 
заинтересованост неких арапских земаља. За развој пчеларства у Расинском округу 
заслужна су и добро организована удружења пчелара, која организују едукацију пчелара, 
посете сајмовима, као и заједничку набавку репроматеријала.  
 
Кључне речи: пчеларство, Расински округ, пчелиње друштво 



 2 

Увод 
 

Расински округ чине 5 општина (Трстеник, Александровац, Брус, Варварин и Ћићевац) и 
град Крушевац. Укупна површина округа је 2.268км2, што је 3,34% од укупне површине 
Републике Србије.  
 

 
Слика 1. приказ Расинског округа на мапи Србије, и општине округа 
 
Укупна пољопривредна површина износи 164.340 хектара. По попису пољопривреде 2012. 
године укупно коришћено пољопривредно земљиште износи 93.228. хектара.  
 

 Укупно 
кориш. 

земљиште 

Оранице и 
баште 

Воћњаци Виногради Ливаде и 
пашњаци 

Расински округ 93228 56137 9308 6406 19322 
Александровац 14218 6821 2866 1531 2826 

Брус 16488 5067 2964 242 8008 
Варварин 10384 8852 476 354 477 
Крушевац 31986 22317 1689 1956 5185 
Трстеник 16586 10175 1212 2199 2441 
Ћићевац 3567 2905 82 125 385 

Табела1. Коришћено пољопривредно земљиште, извор Републички завод за статистику 
 



 3 

Укупан број становника је 241.999 (попис 2011), што је 3,36 % од укупног броја 
становника у Републици Србији.  
Надморска висина се креће од 250 до 2017 метара. 
Просечна годишња температура износи 110С. 
Релативна влажност ваздуха се креће у интервалу од 66 до 83%. 
Снежни покривач се задржава од 55 до 100 дана.  
Расински округ је смештен између планина Копаоник, Јастребац, Гледићке планине, Гоч и 
Жељин. Кроз округ протичу Западна и Јужна Морава, Расина и још много мањих река и 
потока. 
 
Из приложених географских и климатских података, може се закључити да Расински округ 
има све предуслове, од климатских као што су број сунчаних дана, количине падавина, 
услова за зимско мировање, преко повољног рељефа, до задовољавајућих површина под 
пољопривредним културама, за гајење медоносне пчеле (Apis mellifera).  
 
Гајење пчела и стално интезивирање пчеларства је неопходно, не само због производње 
меда и осталих пчелињих производа (восак, прополис, матични млеч), већ и због 
незаобилазне улоге пчела у опршивању пољопривредних култура, пре свега воћа, али и за 
опрашивање повртарских култура и легуминоза. Опште је мишљење да се, како у 
централној Србији, тако и у Расинском округу, пчеле не користе у довољној мери за 
опрашивање и, пре свих воћари, не препознају користи од пчелињака у близини воћњака.  
 

Традиција пчеларења у Расинском округу 
 

Друга половина деветнаестог века  је прекретница у привреди, па и пољопривреди и 
пчеларству Србије. Почиње обнова привреде и почињу да се оснивају гранска удружења 
сточара, воћара, ратара, пчелара. 1883. године излази листе „Пчела“, и тај период се узима  
за почетак савременог воћарства у Србији. 
 
Први списи из овог периода где се помињу пчелари у Крушевачком округу датирају из 
1844 године, где се пчаларство обнавља у манастирима. Српско пчеларско друштво 1898 
године формира 14 повереништава и за повереника за Крушевачки округ поставља 
Василија Терзића, учитеља из Крушевца. Овај датум се узима како датум почетка 
организовања пчелара у садашњем Расинском округу, и у протеклих 115 година ово 
удружење није прекидало своје деловање. 
 
Велики проценат људи који се бави пчеларством су чланови удружења, и удружења 
пчелара, по организацији, организовању едукација, солидарноти међу члановима...,  треба 
да буду пример осталим пољопривредницима како се треба организовати и заједно 
остваривати зацртане циљеве. 
 
 

Структура пчелара према полу и старости 
 

У Расинском округу се пчеларством, скоро искључиво, баве мушкарци. Нема прецизних 
података, али жене носиоци пчеларских газдинстава су заступљене са мање од једног 
процента у свим општинама округа. Обично има једна до две жене које се активно баве 
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пчеларством. Пошто је пчеларство махом породични бизнис, један проценат жена помаже 
мушким члановима домаћинстава, али оне нису носиоци послова.  
 
Старосна структура је, можемо слободно рећи, врло неповољна за развој и интензивно 
гајење пчела. Преко 90% активних пчелара су старији од педесет година , а највећи део је и 
преко 60 година старости, тј. пензионери. Незнатан је проценат активних пчелара испод 
педесет година старости, а млађих од од четрдесет година је испод 3%.  
 

Облик организовања пчелара 
 

Нико од пчелара из Расинског округа не послује као регистровано привредно друштво 
(ДОО) или као предузетник (СЗР или ОД). Сви пчелари, који су регистровали своју 
производњу, регистровани су као регистрована пољопривредна газдинства. Постоји само 
једна пчеларска задруга која послује двадесетак година, и која је само на папиру задруга 
наче послује као класичан ДОО. 
 
Великој већини пчелара је ово допунско занимање, или хоби. Само око 10% пчелара се 
бави професионално и искључиво живи од пчеларења, како меда тако и од производње 
матицаи матичног млеча, ројева, прополиса. Осталим пчеларима пчеларство јесто додатно 
занимање, али се никако не може рећи да они професионално не прилазе послу и 
обавезама, и све радове у пчелињаку обављају професионално и на време.  
 
Број кошница по општинама према броју становника, коришћеном пољопривредном 

земљишту и потенцијално медоносном земљишту 
 

Према попису пољопривреде 2012. године, у Расинском округу има укупно 38.650 
кошница, што чини 5,82 процента од укупног броја кошница у Републици Србији. Укупан 
број становника округа је 241.999, што је 3,36 процената у односу на укупан број 
становника у Србији. У округу има 0,16 кошница по становнику, што је изнад републичког 
просека који износи 0,09 кошница по становнику.  У Расинском округу на један хектар 
коришћене пољоппривредне површине има 0,41 кошница, док у Републици Србији на 
један хектар коришћене пољопривредне површине има 0,19 кошница. По овим подацима, 
Расински округ је изнад републичког просека по броју кошница у односу на коришћено 
пољопривредно земљиште.  
 

Општина Број кошница 
Александровац 5229 

Брус 6284 
Варварин 4583 
Крушевац 12677 
Трстеник 7000 
Ћићевац 2877 

          Табела 2. Број кошница по општинама , извор Републички завод за статистику 
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Стање у општинама Расинског округа је следеће: Александровац има 0,36 кошница по 
хектару коришћеног земљишта; Брус 0,38; Варварин 0,44; Крушевац 0,4; Трстеник 0,42 и 
Ћићевац 0.8 кошница.  
 

Број кошница

14%

16%

12%

33%

18%

7%

Александровац
Брус
Варварин
Крушевац
Трстеник
Ћићевац

 
                   Гарфикон 1. Број кошницама по општнама расинског округа 
 

 Број 
кошница 

Број 
становника 

Број кошница 
становнику 

Расински округ 38650 241999 0,16 
Александровац 5229 26522 0.19 

Брус 6284 16317 0,38 
Варварин 4583 17966 0,25 
Крушевац 12677 128752 0,09 
Трстеник 7000 42966 0,16 
Ћићевац 2877 9476 0,30 

          Табела 3. Број кошница по становнику Расинског округа, извор РЗС 
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               Графикон 2. приказ броја кошница у односу на број становника у оруг 
 
 
 
 

 Број 
кошница 

Површина у 
хектарима 

Број кошница 
по хектару 

Расински округ 38650 93228 0,41 
Александровац 5229 14218 0,36 

Брус 6284 16488 0,38 
Варварин 4583 10384 0,44 
Крушевац 12677 31986 0,39 
Трстеник 7000 16586 0,42 
Ћићевац 2877 3567 0,81 

          Табела 4. Број кошница по хектару коришћење пољопривредне површине 
 
За пчеларе је јако битан податак број кошница по хектару укупног пољопривредног 
земљишта, тачније речено за медоносну пашу је важно земљиште које се не обрађује попут 
земљишта поред река где се налази добра медоносна биљка багремац, затим ритови, разне 
травнате површине које не спадају у ливаде и пашњаке... Наравно најбитнија медоносна 
биљка у Србији, па и у Расинском округу је багрем, па број кошница у односу на 
површине под багремом су битан податак. Багрем заузима у просеку од 10-20% шуме до 
500 метара надморске висине, има га нешто мало и изнад ове висине али далеко мање 
меди, тако да није интеренсантан као медоносна паша. Од обрадивих пољопривредних 
површина, као медоносна паша, нису интеренсантне у Расинском округу оранице, баште и 
виногради, већ само воћњаци, ливаде и пашњаци. За неке друге области су оранице и 
баште јако битне површине за медоносну пашу, али у Расинском округу нема или има у 
траговима сунцокрета, уљане репице и лековитог биља. Тако да је у следећем прегледу 
приказан број кошница по хектару површина које обухватају необрађено пољопривредно 
земљиште, површине под багремом, и обрадиве површине под воћњацима и пашњацима и 
ливадама.  
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Према овим подацима Расински округ има 0,87 кошница по хектару потенцијално 
медоносне површине; за општину Александровац овај проценат износи 0.38; за Брус 0,43; 
за Варварин 2.09; за Крушевац 1,48; за Трстеник 1,12 и за Ћићевац 2.37. Релативно мали 
број кошница у општини Александровац и Брус је одраз малог броја становника на 
релативно малог броја становника у односу на територију. Највише кошница по овим 
параметрима има општина Варварин из разлога што је највећи део пољопривредне 
површине под ораницама и баштама. 
 

 Број 
кошница 

Површина у 
хектарима 

Број кошница 
по хектару 

Расински округ 38650 44227 0,87 
Александровац 5229 13749 0.38 

Брус 6284 14505 0,43 
Варварин 4583 2184 2,09 
Крушевац 12677 8567 1,48 
Трстеник 7000 6250 1,12 
Ћићевац 2877 1215 2,37 

Табела 5. Број кошница по хектару најмедоноснијих култура(багрем, ливаде и пашњаци, 
воћњаци и некоришћене површине), извори: РЗС и Србијашуме (површине под багремом) 
 

Број кошница у власништву чланова удружења 
 
Према подацима из пописа пољопривреде 2012. године у Расинском округу има укупно 
38.650 кошница. Наравно, нису сви пчелари чланови удружења, нити су сви пчелари 
регистровали своје пчелињаке, па тако по подацима ветеринарске инспекције, у Расинском 
округу је у 2013. години било регистровано око 24000 кошница. То је број кошница који је 
регистрован у ветеринарским станицама и у Управи за трезор Министарства финансија, и 
за који могу пчелари да конкуришу код Министарства пољопривреде и  заштите животне 
средине. Према подацима СПОС-а у Расинском округу је регистровано 21.415 кошница у 
2012. години, а у 2013. години 22.708 кошница.  
 
Из ових података може се извући закључак да један, не мали број пчелара, не припада ни 
једном удружењу, и да чак преко 10.000 кошница није регистровано ни у надлежним 
ветеринарским установама.  
 
 

Општина Број кошница 2012. Број кошница 2013. 
Александровац 1453 1516 

Брус 1555 1657 
Варварин 3135 3731 
Крушевац 8587 8712 
Трстеник 5053 5483 
Ћићевац 1632 1609 

               Табела 6. Број кошница у власништву чланова удружења, извор СПОС 
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Ако упоредимо податке из 2012. године можемо констатовати да  у Расинском округу 
55,41% кошница припада власницима који су чланови удружења, за Александровац тај 
проценат износ износи 27,78%, Брус 24,74%, за Варварин 68,40%, за Крушевац 67,74%, за 
Трстеник 72,18% и за Ћићевац 56,72%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графикон 2. Приказ броја кошница по попису 2012. и подаци СПОСа за 2012. 
 
Ако се као параметар узме број кошница, најмање удружених пчелара има у општинама 
Александровац и Брус а највећи проценат удруживања је у Трстенику и Крушевцу. Можда 
за пчеларе ови проценти, нарочито у Александровцу и Брусу, нису задовољавјући, али што 
се других грана пољопривреде тиче, проценат удружених пољопривредника још дуго неће 
достићи пчеларе.  
 
Према подацима СПОСа, расински округ има укупно 400 пчелара који су званично 
чланови укупно седам удружења која егзистирају у Расинском округу, и у њиховом 
власништву се налази 21.415 кошница што је око 54 кошнице по члану удружења. У 
Алекасандровцу има 37 чланова са 39 кошница по члану; у Брусу 34 члана са 46, кошнице 
по члану; у Варварину 46 чланова са 68 кошница; у Крушевцу 175 чланова са 49,кошница; 
у Трстенику 99 чланова у два удружења са 51 кошница и у Ћићревцу 9 чланова са 179 
кошница по члану удружења.  
 

 Број 
кошница 

Број чланова 
удружења 

Број кошница 
по члану 

Александровац 1453 37 39,27 
Брус 1555 34 45,73 

Варварин 3135 46 68,15 
Крушевац 8587 175 49,06 
Трстеник 5053 99 51,04 
Ћићевац 1609 9 178,77 

           Табела 7. Број кошница по једном члану удружења, извор СПОС 
 
Оно што је упозоравајуће је да, преко 35% од укупног броја кошница, није регистровано у 
надлежним ветеринарским установама и да о њима нема никаквих података. Ово је 
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нарочито важно код ширења болести пчела, зато што пчелари који нису регистровали своје 
кошнице, не врше ни редовне ветеринарске контроле, те могу бити извор заразе, а да за 
ветеринарске установе они фактички и не постоје.  
 
Претпоставка је да ће се овај проценат битно смањити већ у 2014. години, због увођења 
субвенција за пчелиња друштва, па ће пчелари, вођени финансијским моментом 
регистровати пчелињаке и пријавити тачан број кошница.  
 

 
 
 

Преглед броја кошница у Републици Србији од 2000. до 2010.  
 

Не постоје прецизни статистички подаци за број кошница по окрузима, већ само процене 
удружења пчелара и СПОСа, али за број кошница у Републици Србији постоји за сваку 
годину. 
 

Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Број 

кошница 
(000) 

155 162 149 180 222 228 276 267 298 302 320 

Табела 8. Преглед броја кошница у РС, извор Републички завод за статистику 
 

Од 2000. године имамо перманентан раст броја кошница и пчелињих друштава из године у 
годину, са 155.000 кошница колико смо имали 2000. године, у 2012, години имамо 665.022 
кошнице. Рсински округ, са 38.650 кошница чини 5, 82% од укупног броја кошница у 
Републици Србији. Може се слободно рећи да је ово задовољавајући проценат, обзиром да 
Расински округ заузима 3, 34% од укупне површине, а број становника округа чини 3,36% 
од укупног броја становника. Ово потврђује и чињеница да је број кошница у Расинском 
округу у односу на коришћено пољопривредно земљиште број кошница износи 0,41 по 
хектару, а у Републици Србији 0,19 кошница по хектару корошћене површине. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Графикон 3. Број кошница у Расинском округу у односу на број кошница у Србији 
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Производња меда 
 

Мед је најважнији производ пчела и у великој већини их пчелари и гаје због производње 
меда. Као и број кошница, тако и укупне количине меда од 2000. године расту, али 
увећање није због због повећаног приноса по кошници, већ искључиво због рапидног 
повећања кошница. Принос меда по кошници у највећој мери зависи од временских услова 
дате године, од кретања температуре, како ниске зими, тако и високе лети, од здравственог 
стања пчела и од многих других фактора.  
 
Посматрајући просек у последњих десет година, најнеповољнија година за пчеларење је 
била 2008. са само 9 килограма меда по пчелињем друштву, такође је и 2012. година била 
неповољна са просеком од 11 килограма меда по друштву. Није задовољавајући ни просек 
од 13 килограма по друштву, али то је на жалост просек за више година. У овом периоду 
од 2003. до 2012. године, најмедоноснија је била 2009. година са 15 килограма меда по 
друштву.  
 
Поред климатских услова, на производњу меда се у појединим годинама одражавала и 
цена меда, па су пчелари више пажње поклањали неким другим исплативијим 
производима, а мед остављали у кошницама за прехрану друштва.  
Тек са организованим извозом меда, мед добија задовољавајућу цену, и пчелари се 
максимално ангажују око производње меда. 
 

Година 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Укупна 
количина (т) 

3242 3579 3665 4048 3538 2561 4577 4479 4283 6865 

Просек по 
кошници 

12 13 13 13 13 9 15 14 14 11 

Табела 9. Укупан принос меда и просечан принос по кошници за десет година, извор РЗС 
 
Не постоје званични статистички подаци за укупне количине меда и за просечан принос по 
кошници за Расински округ, већ само процене удружења пчелара. Како у Републици 
Србији, тако и у Расинском округу 2008. и 2012. година су биле најнеповољније што се 
тиче приноса меда. За 2012. годину за Расински округ се чак може рећи да је принос меда 
по кошници у био испод републичког просека. За све остале године принос меда по 
кошници у Расинском округу се креће у границама просека за Републику Србију.  
 

Извоз меда 
 

Из Србије је 2013. године постигнут рекордан извоз меда од 3371 тоне, укупне вредности 
од 14,92 милиона долара. Од 2000. године имамо стални раст извоза меда из Србије, у 
почетку благи, да би се од 2013. у односу на 2010. годину извоз меда практично 
удвостручио.  
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Ако посматрамо извоз меда у односу на неке друге пољопривредне производе, можемо да 
констатујемо да је извоз меда у 2013. години имао већу вредност од извоза јунећег и 
свињског меса заједно.  
 

Година 2000 2005 2010 2013 
Износ у хиљадама 

долара 
55,079 572,327 7680 19920 

                           Табела 10. Извоз меда од 2000. до 2013. , извор ПКС 
 
Наш мед је цењен у свету, и нарочито на пробирљивом ЕУ тржишту, једини задатак 
удружења и инспекцијских служби јесте да одрже добар квалитет меда и да се не доѕволи 
да због неодговорних појединаца дође у питање извоз овог већ можемо рећи стратешког 
пољопривредног производа.  
 
Расински округ нема ни један регистрован објекат за извоз меда, те зато нема ни података 
колико тачно произвођачи из округа извезу меда. Већина озбиљних произвођача мед 
продају на велико извозницима, који наравно врше контролу узорака меда, и до сада није 
било случајева лоших узарака из Расинског округа.  
 
 Земље у које се мед највише извози су : Немачка, Италија и Норвешка. У Србију се нешто 
меда и увози али то су незнатне количине и износи у односу на количине меда које се из 
Србије извозе.  
 
 

Година 2005 2012 2013 
Износ у доларима 677 11000 241000 

             Табела 11. Увоз меда у Србију, извор ПКС 
 

Држава Износ у хиљадама 
долара 

Немачка 6000 
Италија 3100 

Норвешка  1600 
Македонија 888 
Црна Гора 796 
Аустрија 415 

БиХ 408 
Швајцарска  110 

Табела 12. Земље у које је мед највише извожен и износи у 000 долара, извор ПКС 
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                        Графикон 4. Однос извоза и увоза меда за 2005.и 2013. годину 
 
Килограм багремовог меда у откупу износи 3,7 еура, сунцокретовог 2,2 еура и ливадског 
2,5 еура. Ово је доказ да производња меда постаје све профитабилније занимање и да ће у 
наредном периоду бити све више оних који ће се определити да им производња меда буде 
допунско или основно занимање. У току је пројекат ”Река меда” СПОСа и ЕУ којим би се 
унапредили производња и пласман меда, али и спречили фалсификатори меда. У току је 
производња специјалних тегли за паковање, по чему ће наш квалитетан мед бити 
препознатљив у свету. 

 
Остали пчелињи производи 

 
Поред меда који је основни пчеларски производ и главни извор прихода, додатни приходи 
могу се остварити и од споредних производа. Поред меда се производе: прополис, плен, 
матични млеч пчелињи отров.  
 
Скоро сви се, поред меда, баве и производњом ових производа, осим прикупљања 
пчелињег отрова, што је за већину компликован процес. Приход пчелари остварују и од 
производње матица и ројева. 
 
За ове производе не постоје статистички подаци ни колико су произведени ни колико се 
евнтуално извозе. По царинским тарифама спадају у групу „на другим местима не 
поменутим производима “, али не постоји податак по врстама производа.  
 

Законски оквир за бављење пчеларством у Србији 
 

Рагулатива за бављење пчеларством у Србији обухвата више закона, уредби и правилника. 
Најзначајнија правна акта за пчеларе су: 

• Закон о сточарству; 
• Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју; 
• Закон о безбедности хране; 
• Правилник о садржини и начину вођења катастра пчелиње паше; 
• Правилник о квалитету и другим захтевима за мед и пчелиње производе; 
• Правилник о регистрацији пољопривредних газдинстава. 

 

Увоз УвозИзвоз

Извоз
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5000000
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Заштита пчела од пестицида и још поједини аспекти пчеларства се помињу у другим 
законима, али не постоји закон о пчеларству и заштити пчелињих друштава на 
пчелињацима, за шта се већина пчелара залаже. 
 

Препоруке за даље унапређење пчеларства 
 
Сви се слажу, а и бројке показују, да мед као главни пчеларски производ постаје важан 
стратешки производ за развој пољопривреде Републике Србије, а и Расинског округа. Као 
што смо раније нагласили, старосна структура пчелара је углавном неповољна и 
неопходно је мотивисати младе људе да крену у пчеларење, било као вид додатне или 
основне зараде. Да би млади прихватили да раде овај тежак али леп посао морају се 
испунити неки предуслови.  
 
Пре свега, не у нашем школству, у основном и средњем образовању, се нигде не проучава 
предмет пчеларство па млади немају шансе да имају било каква предзнања о овом 
занимању. Ако желимо да ово постане професија као и остале гране пољопривреде, 
морамо наш школски систем прилагодити томе и омогућити младим људима и деци да се 
упознају са основама пчеларства, да се у средње пољопривредне школе уведе, ако не као 
посебно занимање, а онда макар као обавезан предмет. 
Пошто је ово код нас дуг процес промене школских програма, затим немамо 
квалификованог просветног особља које може ученицима пренети теоретска и практична 
знања из области пчеларства. Од удружења пчелара „Др Богољуб Константиновић“ из 
Крушевца је потекла идеја да се, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, 
Регионалним коморама и Привредном комором Србије, Министарством пољопривреде и 
заштите животне средине, Институтом за крмно биље из Крушевца,  покрене акредитовани 
курс за обуку младих за бављење пчеларством. 
 
Циљна група су млади људи који се налазе на евиденцији националне службе за 
запошљавање и који би, добровољно, као преквалификацију похађали овај акредитовани 
курс. Предложен је и оквирни програм рада, теоретског и практичног, који обухвата 
технологију гајења пчела, препознавање болести, производњу пчеларских производа, 
руковање пчеларским алатима, али поред тога један добар део наставе би требало да буде 
посвећен економији гајења пчела, маркетингу, обуци за израду пројеката, као и све теме 
које би биле корисне за успешно и исплативо бављење пчеларством.  
 
Ова идеја је још увек у повоју, али је идеја добра и треба је даље усавршавати.  
 
Такође, битно је радити и на квалитетном раду удружења и на увећању чланства 
удружења. Иако смо констатовали да су пчелари најорганизованији у целој 
пољопривредној производњи , мора се радити на даљем удруживању и на едукацији и 
сталном усавршавању већ постојећих чланова.  Старосна структура пчелара Расинског 
округа јесте неповољна, али структура пчелара по образовању је далеко повољнија. 
Пчеларством се баве махом људи са средњом, вишом и високом стручном спремом, који 
су и у средњим и позним годинама живота спремни да усвајају нова знања и да примењују 
савремене технологије.  
 
Чланови удружења, како су спремни да уче, увек су спремни да помогну новим члановима. 
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Закључак 
 

Из свега до сада изнетог можемо закључити да: 
• Пчеларство Расинског округа је важан чинилац у пчеларству Србије. Са преко 

5%кошница у односу на број у Републици Србији не изгледа као важан чинилац, 
али пошто расински округ заузима нешто више од 3% територије, и скоро исти 
проценат броја становника у односу на Републику, намеће се закључак да је 
пчеларство расинског округа изнад републичког просека. 

• Од 2000. године па до данас имамо стални раст броја кошница и количина 
произведеног меда, и у Србији и у Расинском округу. Овај тренд не прати просек 
произведеног меда по кошници, који варира из године у годину у зависности од, 
пре свега, климатских услова.  

• Од 2008. године креће експанзија извоза меда, тако да мед постаје важан стратешки 
пољопривредни производ за Републику Србију, тако да извоз за 2013. годину 
премашује укупан извоз говеђег и свињског меса. 

• Да би се наставио тренд раста производње и извоза меда неопходно је да постоји 
више професионалних пчелара, и да пчеларство буде примарни а не додатни извор 
занимања. 

• Да би смо одржали добар имиџ у свету и да би смо одржали квалитет меда због 
кога је он и цењен и тражен (често се мед са наших простора користи за поправку 
квалиитета меда земље увозника), мора постојати стална контрола надлежних 
инспекција, али и самих пчелара и наравно откупљивача. 

• Република Србија има 7 објеката за извоз меда у ЕУ, и то је сасвим довољно за 
извоз количина којима располажемо. Цена у откупу је на задовољавајућем нивоу и 
ако тако остане, можемо очекивати даље увећање броја кошница и количина 
произведеног меда. 

• Да би се одговорило свим овим захтевима , поред ангажовања пчелара, неопходна 
је подршка државе, не само у виду субвенција за пчеларе, већ и у виду 
прилагођавања система школства, подршке пчеларима при извозу и стварања 
повољног правног оквира за развој пчеларства. 

• Уколико се сви актери заложе, пчеларство Србије, и Расинског округа има лепу 
прилику за унапређење технологије производње, и за солидну зараду од 
пчеларства. 
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