
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЧЕЛАРСКОГ ДРУШТВА „ЈАСЕНИЦА“ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

На основу Статута ПД „Јасеница“ из Смедеревске Паланке, извршни одбор друштва предлаже 

Скупштини план и програм рада за 2019. годину.  

Основ плана и програма рада за 2019. годину јесте унапређење квалитета рада друштва, 

оствареног и постигнутог током претходних година, нарочито током прошле 2018. године. У раду 

друштва тежиће се највишим стандардима, а циљ је респектабилно и афирмисано друштво каквих је, 

нажалост, све мање у Србији. 

Основна претпоставка у раду Извршног одбора и друштва уопште, биће добри међуљудски 

односи, те сарадња и сагледавање сваке идеје са различитих нивоа. Из тог разлога, извршни одбор 

друштва ће се залагати за максималну јавност у свом раду, као и за благовремено информисање свих 

чланова о свим дешавањима, а нарочито када се ради о финансијском пословању.  

У плану рада друштва у 2019. години су и следеће активности: 

- рад на сталном усавршавању и образовању пчелара. Ту подразумевамо организацију зимског 

циклуса предавања, организацију традиционалног саветовања пчелара, као и штампу 

Едукативног билтена „ЈАСЕНИЦА“ који ће чланови друштва добијати бесплатно, 4 пута 

годишње. У контексту образовања, у 2019. години ће бити отворена и библиотека у 

просторијама ПД „Јасеница“, која ће бројати већи број пчеларских књига, а коју ће чланови 

друштва моћи бесплатно да користе. 

- организација бар једне међународне, и једне националне едукативно-туристичке екскурзије у 

2019. години.  

- наставак кредитирања, или боље речено давања позајмица члановима друштва, у виду 

пчеларске опреме, али уз примену новог правилника о позајмицама који је донешен са циљем 

да се онемогуће кашњења у враћању рата по преузетом дугу. 

- организација групних посета важним и великим пчеларским манифестацијама и сајмовима у 

Србији (Државни пчеларски сајам, Сајам на Ташмајдану), али и у региону, уколико за то буде 

заинтересован одговарајући број пчелара. 

- омасовљење уласка наших пчелара у Стандард добре пчеларске праксе Савеза пчеларских 

организација Србије, те поспешивање малопродаје меда наших чланова уз помоћ националне 

тегле за мед. 

- унапређење рада продавнице друштва кроз обогаћивање асортимана и формирање 

повољнијих – сајамски цена, а све то уз договор са добављачима.  

- набавка садница медоносног биља, како из донација, тако и по повољнијим ценама уз 

различите модалитете сарадњи са расадницима и фирмама које обављају пчеларску делатност. 

-  штампа универзалних етикета за мед са логом нашег друштва (по свим правилницима који 

регулишу етикетирање пчелињих производа), са местом за печат о подацима пчелара који мед 

ставља у промет, а који је, подразумева се, члан ДП „Јасеница“. Чланови друштва би етикете 

могли да купе по повољној цени која покрива само трошкове штампе. 

- израда сувенира са логом друштва и мотивима на тему „Сачувајмо пчеле“, а ту се 

подразумевају привесци, магнети, оловке, и тако даље, а који би се продавали у продавници 

друштва. 

- штампа флајера и постера који би промовисали бенефит од употребе пчелињих производа по 

здравље људи, а све у циљу повећања малопродаје наших производа на локалу. 



- промоција пчелињих производа и бенефита по здравље употребе истих, како у локалним 

медијима, тако и нашем сајту друштва.  

- залагање да што више наших пчелара узме учешће како на нашој Крстовданској изложби, 

тако и на сајму цвећа који посети велики број грађана из Паланке и околине. 

- организација хуманитарних акција, донација меда вртићима уз организацију тзв. меденог 

доручка, као и предавања о свету пчеларства у основним школама у Смедеревској Паланци. 

- уређивање излога у просторијама друштва, помоћу фото тапета и ЛЦД телевизором који ће у 

излогу приказивати промотивне филмове о пчеларству и пчелињим производима, мале огласе, 

вести о активностима друштва. 

- увођење видео надзора у просторијама и испред локала друштва. 

- наставак свеобухватног информисања чланова о активностима друштва, првенствено преко 

сајта друштва www.pdjasenica.com, који ће се и даље чешто допуњивати новим садржајима и 

вестима, извештајима, итд. 

- братимљење нашег друштва са Пчеларским друштвом Жерјав из Словеније, општине Чрна на 

Корошкем, што би била круна нашег вишегодишњег пријатељства. 

- почетак капиталног пројекта ороченим средствима друштва 

За крај, апелујемо на све чланове друштва да изађу са конкретним предлозима и идејама, и тако 

помогну да се рад друштва подигне на виши ниво. 

 

На основу предложеног плана рада друштва, као и сугестија и предлога чланова друштва на 

самој скупштини, требало би сачинити програм рада за 2019. годину. 

 

План рада за 2019. годину направили Горан Станојевић и Милан Матејић 

 

 

Извршни одбор ПД „Јасеница“ 

Смедеревска Паланка 

 

 

 

 

 

http://www.pdjasenica.com/

