
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЧЕЛАРСКОГ ДРУШТВА „ЈАСЕНИЦА“ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ИЗВРШНИ ОДБОР ПД „ЈАСЕНИЦА“ У САСТАВУ: Горан Станојевић, Милан С. Матејић, 

Ивица Момчиловић, Добрица Танасковић, Микица Станојевић, Бранислава Лазаревић, Горан 

Цветковић, Мирослав Стојановић и Иван Ивић, на основу Статута ПД „Јасеница“ из Смедеревске 

Паланке, излаже Скупштини извештај о раду за 2019. годину. 

 

- На самом почетку мандата, графички и садржајно је редизајнирана интернет презентација 

друштва. Новим и модерним дизајном странице пожелели смо да се још више приближимо и 

пчеларима и онима који то нису, те свима које занима рад самог друштва и пчеларство 

уопште. На редизајнираним страницама се могу пратити апсолутно све активности нашег 

друштва. Молимо вас да убудуће пратите објаве на сајту друштва www.pdjasenica.com 

 

- Почетком априла 2018. године, за чланове друштва је набављен шећер по повољној цени (тада 

52 дин/кг), а сви заинтересовани су могли да се пријаве у просторијама друштва и преузму 

своје количине. 

 

- Крајем априла 2018. године изашао је из штампе први број Едукативног билтена „Јасеница“ у 

издању Друштва пчелара „Јасеница“ из Смед. Паланке. Првенствено намењен подизању нивоа 

едукације наших чланова, пилот број, као и сваки следећи (4 броја укупно), подељени су 

бесплатно свим члановима друштва, што су омогућили спонзори. Билтен је покренут са 

жељом да се чланство информише о активностима нашег друштва, али и да се кроз стручне 

текстове подигне ниво едукације наших чланова. Билтен волонтерски уређује члан ИО Милан 

Матејић. 

 

- Почетком маја 2018. године, ПД „Јасеница“ је организовала заједничку куповину, по 

повољнијим ценама, матица и матичњака одгајених од стране Милете Марковића, почасног 

члана ПД „Јасеница“. Стицајем несрећних околности и неповољних метеоролошких услова, 

испорука која је планирана 20. маја није извршена. Касније је та врста сарадње остварена и 

реализована са фирмом Пчелица Стојановић. 

 

- Почетком септембра 2018. године, Пчеларско друштво „Јасеница“ је за своје чланове, 

организовало вишедневну међународну екскурзију у Словенију, уз посету Пчеларском савезу 

Словеније, Карлу Вогринчићу, Вањи Ферк, али и уз посету Бледу, Љубљани… Екскурзија је у 

потпуности успела, а лепе успомене из Словеније је понео већи број наших пчелара. 

 

- Друштво је у 2018. години успешно организовало и 26. продајну изложбу пчеларских 

производа и пчеларске опреме, у време Крстовданског вашара у Смедеревској Паланци, као и 

бесплатан ручак за своје чланове и госте у току манифестације. 

 

- Члановима друштва који су то желели, била је омогућено бесплатно излагање и продаја 

пчелињих производа на сајму цвећа у Смед. Паланци, као и на манифестацији прилико 

полагања камена темељца за погон „Наш мед“ у Рачи. 

 

- Друштво је у 2018. години организовало и зимски циклус предавања, скромно, у складу са 

финансијским могућностима, а углавном на терену размене предавача. Гости предавачи су 

нам у амфитеатру МЕШ Гоша били Милутин Бата Петровић, заменик председника СПОС-а, 

као и Звонко Васић из Лесковца. 

- Друштво је у 2018. години наставило са позајмицама својим члановима, како у виду опреме за 

пчеларство, тако и у виду погача, сатних основа... Неозбиљан приступ појединих чланова, и 



неблаговремено враћање рата по дугу, иницирало је промену правилника о додели позајмица, 

који ће у будућности бити ригорознији. 

- Друштво је за дан 22. децембар 2018. године планирало једнодневну екскурзију на рути Рума 

– Сремски Карловци – Нови сад, али се због недовољног броја пријављених пчелара (само 15) 

одустало од реализације. 

- Друштво је за чланство у 2019. години израдило сасвим нове чланске карте, које чланови 

добијају при учлањењу. 

- У појединачној режији, чланови извршног одбора су посетили Државни пчеларски сајам у 

Београду, и договорили сарадњу са неколико нових добављача за продавницу нашег друштва, 

по повољнијим ценама. Извештај са сајма, као и све друге активности, објављен је на сајту 

друштва. 

- Извршни одбор ПД „Јасеница“ установио је награду у виду Дипломе „Милан Враштановић“ 

која ће бити додељивана заслужним пчеларима – члановима ПД „Јасеница“ у Смедеревској 

Паланци. Диплома „Милан Враштановић“ ће се додељивати једном годишње, на редовној 

годишњој скупштини ПД „Јасеница“, када се додељују и признања Савеза пчеларских 

организација Србије. Диплома „Милан Враштановић“ ће због доприноса развоју, афирмацији 

и рационализацији пчеларства као значајне привредне гране, бити додељивана једном пчелару 

на годишњем нивоу, односно једном члану ПД „Јасеница“, на предлог Комисије за признања 

ПД „Јасеница“. 

 

- Друштво је 16. фебруара текуће године успешно организовало 23. Регионално саветовање 

пчелара Јасеничког и Подунавског региона, а сам одзив пчелара је био на задовољавајућем 

нивоу. Само саветовање је уважило руководство Савеза пчеларских организација Србије, па 

смо на саветовању имали и Трибину о активностима СПОС-а, где је сваки члан могао да 

постави питање председнику СПОС-а и његовом заменику. 

- У сарадњи са столарском радионицом Бреза, друштво је свесно проблема крчења багрема на 

територији наше општине, обезбедило по 5 бесплатних садница багрема за сваког нашег 

члана. Идеја је да се ту не стане, и да се у будућности велика пажња посвети управо садњи 

багрема. 

- Председник друштва је у више наврата гостовао на локалној ТВ Јасеница, где је најављивао 

догађаје од значаја за пчеларе, а готово све активности друштва су прослеђиване интернет 

медију Паланка данас, као и часопису Српски пчелар који их је објављивао у рубрици Поводи. 

- Омогућили смо нашим члановима који имају РС број да свој мед продају у продавници 

друштва. За сада се у том погледу одазвао само један пчелар, а овом приликом позивамо и 

друге пчеларе који су мотивисани да дођу до РС броја, или га већ имају, да се потруде да нађу 

своје место у продавници друштва и тако поспеше малопродају свог меда. 

- Што се тиче сарадње са општином, више пута смо слали дописе, захтеве, заведене на 

писарници општине, али никад нисмо добили ниједан одговор од било ког из локалне 

самоуправе. Иако позвани, нико из општине нас није удостојио присуства ни током 

Крстовданске изложбе, ни на саветовању пчелара. Кога нема, без њега се може. 

За И.О. ПД „Јасеница“ извештај припремили Горан Станојевић и Милан Матејић.  


