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Предговор

 Оваа брошура го пренесува знаењето и искуството на Здружението Јадрена 
група пчелари „Меден Исток“ од Брегалничкиот Регион и има за цел да им послужи на 
индивидуалните пчелари, или група пчелари, кои имаат интерес или се во процес на 
формирање пчеларска организација, здружение или сојуз.

Брошурата „Здружени пчелари за медена иднина“ е подготвена во рамките на 
Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија – излезна фаза 
(ПЗП), проект на Владата на Швајцарија, координиран од Фармахем - Скопје. Оваа 
програма има за цел зачувување на биодиверзитетот и природните екосистеми 
преку нивно одржливо управување и користење. Програмата поддржува 
зајакнување на техничките капацитети на различни заинтересирани групи од 
Брегалничкиот Регион, со цел зголемување на нивната независност во спроведување 
на активностите кои придонесуваат за економски и за социјален развој во 
услови на зголемено влијание на климатските промени, и зголемена потреба 
за зачувување на биолошката разновидност која е под закана на овие промени.

Оваа брошура ги прикажува значењето на пчеларството и предизвиците со кои се 
соочува пчеларскиот сектор. Воедно, брошурата го објаснува процесот на здружување 
и регистрација на здружението „Меден Исток“, со тоа што дава увид во неговата 
структура и секојдневното функционирање, како и предизвиците кои се појавиле во 
процесот на здружување, преку конкретни и реални искуства, сведоштва, чекори и 
активности, преземени од страна на членовите на здружението.
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 Искуството на здружението „Меден Исток“, претставено во оваа брошура, 
отсликува успешен пример на здружување, односно како искуствата, знаењето и 
економската моќ на единката, здружена со други единки, креира моќен капацитет за 
лесно справување со глобалните и локалните предизвици на денешното пчеларство.

Преку здружувањето, поврзувањето и заедничкото паметно користење на 
напредните технологии во пчеларството, пчеларскитe здруженија и организации
директно влијаат на подобрување на здравјето на пчелите и другите опрашувачи, 
притоа подобрувајќи ја социо-економската состојба на оние што се занимаваат со 
пчеларството како главна или споредна економска дејност.

Значајно е да се напомене дека покрај економските придобивки од здружување, 
пчеларските здруженија, исто така, имаат значајна улога во процесот на изнаоѓање 
решенија за локалните и глобалните предизвици во пчеларството. Дополнително, 
пчеларите, организирани во здруженија, многу поефикасно и ефективно може да 
придонесат во процесот на задоволување на европските правила и критериуми за 
зачувување на биодиверзитетот, климатските промени, безбедноста и редовната 
проверка на квалитетот на храната и благосостојбата на луѓето, кои произлегуваат 
од стратешките документи на европската комисија (Стратегијата за адаптација на 
климатски промени; Зелен договор, Стратегија за зачувување на биодиверзитетот и 
Стратегија од фарма до виљушка).
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https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_en#:~:text=The%20European%20Commission%20adopted%20its,become%20climate%20resilient%20by%202050
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Глобални предизвици во пчеларството

Како да се намали влијанието од климатските промени? 
Според американското Mинистерство за земјоделство (USDA), зголемувањето на 
глобалната просечна температура го нарушува циклусот помеѓу цветањето на 
растенијата и опрашувањето што резултира со намалено количество на полен.

Повеќе информации

Како да се зачува и зголеми популацијата на пчелите?
По 1990 година, бројот на видови пчели значајно опаѓа, во просек 25% помалку видови 
се утврдени во периодот помеѓу 2006 и 2015, во однос на периодот пред 1990год.

Повеќе информации

Според реномираното списание „The Guardian“ во 2019 година пчеларите се соочиле 
со 40% пад на популацијата на пчели како резултат на неконтролираното користење 
пестициди.

Повеќе информации

Како да се намали користењето на пестициди?

Водата и почвата се главните медиуми преку кои пестицидите влијаат врз 
популацијата на пчелите.

Повеќе информации

Како да се спречи понатамошното загадување на почвите и водите?

Забрзаната урбанизација влијае врз намалување на земјоделските површини и 
нарушување на структурата на земјоделското производство што директно влијае 
врз намалување на популацијата на пчелите.

Повеќе информации

Како да се заштитат земјоделските површини од забрзаната урбанизација?

Според истражувањата на „Global Honey Market“ пазарот на мед се очекува да расте 
со просечна стапка од 4,8%, односно од 8 милјарди долари во 2019 на 10,8 милјарди 
долари во 2026 година.

Повеќе информации

Како да се задоволи зголемената побарувачка за мед и пчелни производи?

https://tellus.ars.usda.gov/stories/articles/bolstering-bees-in-a-changing-climate
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332220306515 (во футер како референца со линк)
https://bees.caes.uga.edu/bees-beekeeping-pollination/pollination/pollination-protecting-pollinators-from-pesticides.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21011225 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6886752/#:~:text=One%20major%20cause%20of%20bee,2000%E2%80%932030%20%5B9%5D.
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/02/18/2178045/0/en/Worldwide-Demand-of-Honey-Market-Share-Calculated-to-Reach-Over-USD-10-840-Mn-By-2026-Report-by-Facts-Factors.html
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Зоранчо Богоев, член на „Меден Исток“, на својот
пчеларник во околината на с.Тркање, Кочани
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 Предизвици во образованието
 Како и во случајот на други форми на здружување на 
фармери, така и во примерот на здружување на пчеларите, 
стручното и бизнис-образованието е многу подостапно за членови 
на здружение во споредба со достапноста за индивидуални 
пчелари. Понудувачите на совети и едукација имаат поголем 
мотив да произведат и да реализираат соодветна едукативна

 Маркетинг предизвици
 Кај примерот на производи со високододадена вредност, 
како што е медот кој сам по себе носи и повисока цена, неопходен е 
креативен и комплексен процес на маркетинг и брендирање, кој за 
индивидуалниот пчелар е најчесто недостапен поради високата цена. 
Само ваквиот пристап на маркетинг и брендирање може да овозможи

 Бирократски и административни предизвици
 Секојдневното работење на една пчеларска фарма, 
покрај производството, опфаќа и активности кои вклучуваат 
комуникација со државни и јавни установи, како и исполнување 
правила и процедури пропишани од нив. За да можат да ги 
користат различните придобивки од програмите за поддршка 
(финансиска или техничка), пчеларите честопати се соочуваат

програма прилагодена на специфичните потреби на слушателите кога корисникот е 
од група слушатели со слична или иста едукативна потреба.

со висок степен на бирократија и комплексни административни процедури. Во 
голем број од случаите, ваквиот предизвик ги одвраќа пчеларите да ги искористат 
финансиските, техничките и административните придобивки кои им следат од 
државата. Денес, развиените здруженија многу полесно го надминуваат ваквиот тип 
предизвици, а со тоа се става здружението во многу поповолна позиција во однос на 
можностите на индивидуалниот пчелар.

Како здружувањето на пчеларите помага во справување со 
предизвиците?
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 Бизнис-развој предизвици
 Да се биде член на здружение во значајна мера го зголемува 
капацитетот за бизнис-развој на секој од членовите како резултат 
на: здружена понуда која овозможува постигнување повисоки 
продажни цени; воспоставување долгорочни деловни соработки 
како резултат на можноста за гаранција на поголеми количини кои 
произлегуваат од здружувањето; поголема достапност на современа

 Технолошки предизвици
 За да биде профитабилно, одржливото производство во
денешни услови е неопходно да користи современи технологии 
на производство кои соодветно се справуваат со предизвиците на 
оптимизација, климатски промени, изумирање на популацијата 
на пчелите, како и да гарантира оптимален принос и безбедност 
на производот. Здружените пчелари полесно се информираат за 

соодветна комуникација на реалната вредност на производот и да го убеди крајниот 
купувачот да го купи истиот. Преку здружување на пчеларите, скапиот процес на 
маркетинг и брендирање станува подостапен за членовите на здружението, имајќи 
предвид дека трошокот за него може да се распредели на сите членови. Дополнително, 
многу често здруженијата може да обезбедат достапност до современ маркетинг 
и брендирање, преку екстерни извори на финансирање (пр. развојни фондови, 
неповратни средства – грантови).

технологија (види предизвик 1); полесна достапност до различни извори на 
финансирање (проектно финансирање, банкарско финансирање, финансирање 
од програмите за финансиска поддршка на државата); достапност до техничка 
поддршка при аплицирање; полесно и поевтино креирање заеднички бренд со 
универзални критериуми за поткрепа на квалитетот (види предизвик 3).

најновите технологии, за тоа како можат да ги набават, како да ги имплементираат 
и на кој начин тие можат да придонесат за подобрување на нивните технолошки 
и бизнис-процеси. Слично како и во случајот на едукацијата, понудувачите на 
технологија имаат многу поголем мотив да понудат технологија со подобра цена кога 
клиентот е здружение, отколку во случајот кога клиентот е индивидуа. Дополни-
телно, во случајот на технологии кои се скапи за еден индивидуален пчелар, тие може 
да бидат достапни кога се набавени преку здружението, а притоа правото на користење 
го имаат сите членови.
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Меден Исток одблиску

 Јадрената група „Меден Исток“ е формирана во 2018 година, брои 29 редовни 
и 5 придружни членови и претставува единствена пчеларска организација во 
нашата држава која ги здружува пчеларите од Брегалничкиот Регион, преку 
активно применување на одржлив концепт на пчеларење со примена на современи
биотехнички методи за справување со болестите кај пчелите.

  
 
 елта на оваа јадрена група е промоција на практично и одржливо користење 
на природни ресурси, примена на биотехнички методи како и обезбедување 
квалитетен и безбеден мед и пчелни производи. Здружението преку производство 
на безбеден, квалитетен и сертифициран мед и други пчелни производи, директно 
придонесува кон зачувување на биодиверзитетот, со веќе воспоставен и функцио- 
нален внатрешен систем на контрола и следливост на одгледување на пчелите и 
квалитетот на пчелните производи.

  исијата на „Меден Исток“ е преку едукација и информирање на руралната 
популација за интегрирање на принципите на одржливи методи на пчеларење, 
да придонесе пчеларството да прерасне во сериозна деловна активност и извор 
на дополнителни приходи кај руралните домаќинства, а особено вклучување на 
младите и жените како ранливи групи во заедницата.

 „Меден Исток“ посветено работи на зачувување и промоција на македонската 
автохтона пчела, Apis mellifera macedonica.

Ц

M
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Кој може да биде член на „Меден Исток“?

 Членството во „Меден Исток“ може да се оствари преку поднесување пристапница 
за редовно или придружно членство кое се одобрува од страна на управувачките органи на 
здружението (согласно Статутот на здружението).

 Редовен член на „Меден Исток“ може да биде секој полнолетен граѓанин кој успешно 
ја завршил сертифицираната обука за „Основно пчеларство на одржлив начин“ која се 
спроведува од страна на акредитиран тренинг-центар во рамките на здружението.

 Придружен член може да биде секој граѓанин на државата. Висината на средства за 
членство за редовни и придружни членови е пропишана со одлука на органите на здруже- 
нието и се уплаќа еднаш годишно, најдоцна до 1 март во тековната година.

 За продажба на мед преку заедничкиот бренд „Меден Исток“, кој е заштитен како 
трговска марка во Завод за индустриска сопственост, членот на здружението, покрај завршена 
сертифицирана обука, треба да ги исполни следните услови:
 -    да има пчеларник во Брегалничкиот Регион (повеќе информации за регионот);
 - своите активности во производството на мед да ги извршува со примена на 
биотехничките методи кои се спроведуваат од страна на „Меден Исток“;
 - да има соодветна регистрација на пчеларската активност - Регистерски број на 
одгледувалиште (РБО) од Агенцијата за храна и ветеринарство и Извод за примарно 
производство на храна од животинско потекло;
 - да има позитивна оцена од страна на Комисијата за внатрешен контролен систем на 
здружението, согласно пропишаниот стандард за квалитет чие исполнување е критериум за 
користење на регистрираната трговска марка на „Меден Исток“.

 Органи на здружението се:
 - Собрание на здружението;
 - Управен одбор;
 - Надзорен одбор;
 - Претседател;
 - Комисии.
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Сведоштва на членови на Меден Исток 
и нивната визија за иднината

„Како претседател на ЈГПБР „Меден Исток“, можам да потврдам 
дека нашата успешност и резултатите на  секој поединечно, се 
плод на несебичната поддршка на сите членови на организацијата, 
кои активно работат за подобрување на пчеларството во регионот 
и државата. Најважно, според мене, е да пчелариме со љубов, 
трпеливост и почит кон пчелите.“

- Ванчо Кировски, претседател на „Меден Исток“

- Даниела Станкова, член на „Меден Исток“

- Лазо Крумов, член на „Меден Исток“

- Мирјана Ивановска, член на „Меден Исток“

„Моите знаења за пчеларството ги добив со посетата на основна 
и напредна обука за пчеларство, организирани од Програмата 
за зачувување на природата. Се надевам дека свеста во иднина 
кај овоштарите и човечкиот фактор ќе доминира во правец на 
зачувување на природата и пчелите кои се значајни за нашиот 
опстанок.“

„Се зачленив во здружението уште при самото негово формирање 
и обуката организирана од Програмата за зачувување на 
природата, која руралните жени имаа особена можност да ја 
посетуваат, и моето членство во јадрената група „Меден Исток“ ми 
претставува уште поголем мотив и инспирација за да напредувам 
во пчеларењето. Се надевам дека моето искуство и знаење ќе го 
пренесам и на некои од моите деца и дека во иднина ќе ме наследат 
во одгледувањето пчели.“

„Голема предност имаат сите кои се занимаваат со пчеларство, дали 
како хоби или професионално, бидејќи низ самиот процес на 
производство на мед или други пчелни производи сѐ повеќе и повеќе 
се доближуваме до природата и притоа сфаќаме колку е корисна и 
на кој начин треба да се грижиме за неа. Затоа активно членувам во 
здружението „Меден Исток“, во кое се залагаме да добиваме мед на 
одржлив начин што е и нашето мото: Ние за пчелите, медено за сите!“
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Како можам да нарачам? 

Преку социјалните медиуми на здружението
„Меден Исток“ (Фејсбук и Инстаграм)

Телефон за контакт: 078 364 018
www.medenistok.mk

Во продавницата „Добра земја“ (Фејсбук и Инстаграм)
Телефон за контакт: 071 863 089

info@dobrazemja.org
www.dobrzemja.org

Е-продавница „Добра земја“

Во маркет и кафетерија „Род“ (Фејсбук и Инстаграм)
  - Подружница 1 Род Карпош

ул. Московска бр. 5 зграда 1/0001, Скопје
Телефон за контакт: 076 266 977

- Подружница 2 Род Центар, Скопје
   ул. Кирил и Методиј бр. 52б, Скопје

Телефон за контакт: 076 266 949

Нарачка преку електронската продавница на НФФ

Во Еуро Хотел Градче – Кочани (Фејсбук) 

https://www.facebook.com/medenistok/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/medenistok/
https://medenistok.mk/
https://www.facebook.com/dobrazemja
https://www.instagram.com/dobra_zemja/
mailto:info%40dobrazemja.org?subject=
http://www.dobrzemja.org
https://dobrazemja.mk/product-category/med-i-zasladuvachi/
https://www.facebook.com/RodMarketKafeterija
https://www.instagram.com/rod_market_kafeterija/
https://efarm.mk/
https://mk-mk.facebook.com/eurohotelgradce/


19

Контакт-информации од „Меден Исток“
Тел: +(389) 078 364 075

info@medenistok.mk
www.medenistok.mk

Контакт-информации од „Програма за зачувување на природата 
во Северна Македонија - излезна фаза“

Tел: +(389) 02 2031 193
www.bregalnica-ncp.mk

ул. Кичевска, 1, 1060 Скопје

mailto:info%40medenistok.mk?subject=
http://www.medenistok.mk/
http://www.bregalnica-ncp.mk/

