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АПСТРАКТ 

 

Медот е најсовршен производ на природата, медот е природна слатка 

супстанција која потекнува од производство на пчелите (Apismellifera) со преработка 

на нектарот од растенијата, или од соковите од живите делови на растенијата, или со 

собирање на екстрактите од растенијата кои пчелите ги собираат, преработуваат и 

додаваат во сопствените специфични супстанции и дефидирани одат во ќелиите на 

саќето додека да созреат. Медот од пчелите е со висока нутритивна вредност и 

содржи над 70 разни видови материи кои се потребни за развојот и функцијата на 

организмот на човекот. 

Нутритивните својства на производите имаат за цел да им овозможат на 

потрошувачите да направат соодветен избор врз основа на овие информации, притоа 

овозможувајќи им избор и на оние потрошувачи кои се со особени барања во однос 

на исхраната. 

Една динамична и доста голема област претставува анализата на однесување 

на потрошувачите во маркетинг-истражувањето. Тоа претставува еден голем 

потенцијал за успешно следење на параметрите на размислување, однесување и 

сознанија на потрошувачите со цел да придонесе за креирање на ефективни 

маркетинг-резултати.  

Главната цел на истражувањето на трудот е дефинирање на влијанието на 

нутритивните својства на медот во потрошувачкото однесување, односно како 

нутритивниот состав на медот влијае на потрошувачката на медот на пазарот денес. 

Со наведување на нутритивните својства се влијае на маркетинг-концептот не само 

во внатрешната структура кај самите претпријатија и поединци кои произведуваат, 

полнат и пакуваат мед, туку и на пазарот во кој опстојуваат и функционираат.  

Во трудот е прикажано теоретското развивање на методологијата во која е 

вклучена нутритивната детерминанта, и која ќе може да се користи во маркетингот 

на медот како производ, но и генерално за прехранбените производи. Оваа 

методологија предизвикува еден нов концепт на маркетинг т.н. нутритивен 

маркетинг, кој ќе се заснова на неколку принципи. Еден од принципите е 

одредувањето на влијанието на нутритивната детерминанта врз потрошувачкото 



 

 

однесување преку корелациона анализа. За оваа цел, креиран е модел за корелациона 

анализа направена врз податоци добиени од анкета спроведена на потрошувачи во 

Р.Македонија. Со оваа анализа може да се увиди колку потрошувачот е информиран 

со нутритивните својства, декларирањето, квалитетот на медот и неговото значење 

во исхраната.  

Развиената методологија ќе биде од голема важност како за компаниите, така 

и за поединците кои произведуваат, полнат и пакуваат мед, за сојузите на пчелари, 

но исто така и за потрошувачите на мед. 

 

 

Клучни зборови: мед, потрошувачко однесување, нутритивни својства, нутритивен 
маркетинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

Honey is the most perfect product of nature. It is the natural sweet substance whose 

production comes from bees (Apis mellifera) by processing the nectar of plants or from 

secretions of living parts of plants, or excretions of plant-sucking insects on the living parts 

of plants, which the bees collect, transform by combining with specific substances of their 

own, deposit, dehydrate, store and leave in honeycombs to ripen and mature. The honey 

that comes from bees has a high nutritional value and contains over 70 different types of 

substances needed for proper development and function of the human body. 

Labeling the product’s nutritional values serves to allow the consumers to make an 

educated choice based on these information, thereby providing a choice for customers with 

special dietary needs. 

Analyzing consumer’s behavior represents one dynamic and broad area of 

marketing research. It holds great potential for successful monitoring of the customer’s 

thinking, behavioral and knowledge parameters which can contribute to creating effective 

marketing results. 

The main objective of the research paper is defining how the nutritional value of 

honey affects the consumer’s behavior, more specifically, how the nutritional composition 

of honey influences the sales of honey on the market. The nutrition facts label influences 

the marketing concept not only of the internal structure of the companies and individuals 

that manufacture, bottle and package honey, but also of the market they operate and 

function in. 

This research shows the theoretical methodology development that includes the 

nutritional determinant which can be used in the marketing of honey as a product, but also 

in general for all food products. This methodology proposes a new marketing concept i.e. 

Nutrition marketing which is based on several principals. One of the principals is the 

influence of the nutritional determinant over the customer’s behavior via correlation 

analysis. For this purpose a correlation analysis model has been created based on the data 

received from a customer’s survey conducted in The Republic of Macedonia. The analysis 

shows that how much the customer is informed of the nutrition facts, the food declaration, 

the quality of the honey and its significance for the diet.  



 

 

The developed methodology shall be of great importance for the companies as well 

as for the individuals who manufacture, bottle and package honey, for the beekeepers 

associations, but also for the honey consumers.  

 

Key words: honey, customer’s behavior, nutrition facts, nutritional marketing  
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1. ВОВЕД 

 

1.1.  ЗНАЧЕЊЕ НА МАРКЕТИНГОТ ВО НОВИОТ СВЕТ 

 

 Поимот маркетинг етиолошки има корени од северно-францускиот збор 

„market“ што значи пазар, на кој се додава префиксот „ing“. Поимот маркет - пазар 

има најразлично толкување во економската литература, што однапред до определен 

степен се предодредува и дефинирањето на маркетингот. Суфиксот „ing“ означува: 

акција или процес; производ или, пак, реакција на некоја акција или процес; нешто 

што се употребува во некоја акција или процес; акција или процес поврзан со некоја 

специфична појава; нешто поврзано или употребено во производството на некој 

предмет и нешто што се однесува на некој специфичен концепт. 

 Оттука произлегува и широкиот термин на маркетингот во економската 

теорија, што впрочем се однесува и за други економски термини. Може да се 

констатира дека за поимот маркетинг не постои ниту една општо прифатена 

дефиниција, па  оттука произлегуваат неговата широчина и значење. Секој автор 

настојува да даде одделна дефиниција и се обидува да изнајде низа аргументи, со 

што уште повеќе се усложнува и отежнува разбирањето на маркетингот. 

Kotler (1995) ја дава следната дефиниција на маркетингот: „Маркетингот е 

општествен процес со кој преку создавањата и размената на производи и вредности 

со други, поединец или група, го добива тоа што им е потребно или го сака“. Тој 

смета дека оваа дефиниција на маркетингот е заснована на шесте концепти и тоа: 

концепт на потреби, желби, побарувачка; концепт на производи; концепт на 

вредности и задоволување; концепт на размена и трансакција; концепт на пазар и 

концепт на мерктинг и маркетари. 

Маркетингот е процес со чија помош поединецот или групите обезбедуваат 

тоа што им треба и што сакаат преку креирање и размена на производите и 

вредностите со другите. Маркетингот е давање задоволства на купувачите и 

едновремено остварување профит (Kotler and Armstrong, 2008). 

За некои автори поимот маркетинг ги претставува сите функции кои го 

поврзуваат бизнисот со потребите и желбите на купувачот, со цел тие да добијат 

вистински производ на саканото место и по прифатливи цени. За други автори, пак, 
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поимот маркетинг значи остварување на целите на корпорацијата преку 

задоволување на потребите на потрошувачите подобро од конкуренцијата. Додека, 

пак, една група автори поимот маркетинг го дефинираат како менаџмент-процес со 

чија помош се идентификуваат, проценуваат и задоволуваат потребите на 

купувачите на ефикасен и профитабилен начин. 

Morden (1996) наведува дека поимот маркетинг може да се дефинира како 

процес на управување кој ги идентификува, предвидува и ги задоволува потребите 

на потрошувачите, притоа остварувајќи профит. Со овој пристап се настојува 

менаџерските одлуки да не бидат засновани само на можноста да се реализира 

профит, туку појдовна основа да бидат желбите на потрошувачите и можноста за 

нивно задоволување. Остварувањето на профитот ќе зависи од степенот на 

задоволување на потребите, желбите и барањата на потрошувачите. Ова е и 

суштината на маркетингот како еден нов пристап, како една нова филозофија на 

размислување на компаниите кои во центарот на вниманието го ставаат 

потрошувачот. 

Маркетингот се дефинира и како општествен и менаџерски процес со кој 

поединците и групите го стекнуваат тоа што им треба и што го сакаат, преку 

создавање и размена на производи и вредности со други (Котелер и сор. 2009).  

Во дефинирањето на маркетингот подолг период се истакнувало неговото 

значење за успешното обавување на процесот на размена. На маркетингот му се 

придавала улога на поттикнувач и олеснувач во објавувањето на размената помеѓу 

актерите на пазарот. Многу од тие дефиниции во меѓувреме се ревидирани и 

иновирани, притоа поголем акцент е ставен на развојот и зајакнувањето на односите 

со потрошувачите. 

Американското здружение за маркетинг (American Marketing Association) во 

2004 година ја прифати за официјална следната дефиниција: „Маркетингот е 

организациона (деловна) функција и збир од процеси за креирање, комуницирање и 

испорачување на вредности на потрошувачите и управување со односите со 

потрошувачите на начин корисен за организацијата (претпријатието) и за нејзините 

учесници“. Притоа се укажува дека маркетингот вклучува цела низа активности кои 

овозможуваат да се изврши размената помеѓу продавачите и потрошувачите, сѐ со 

цел да се изврши трансакција на производ или услуга за пари. 

На маркетингот веќе почнува да се гледа на еден друг начин, не како што се 

гледало досега дека тој само им помага да се оствари што поголема продажба, туку 
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како една современа филозофија која потрошувачот го става во фокусот на 

вниманието, при програмирањето и реализацијата на сите деловни активности на 

претпријатието. Креирањето на вредностите и сатисфакцијата на потрошувачите е 

сржта на современата маркетинг-теорија и практика. 

Важно е да се укаже на потребата да се управува со маркетинг-активностите, 

за да дојде до размена помеѓу продавачот и купувачот на пазарот. Оттука 

произлегуваат други дефиниции за маркетингот, па Овластениот институт за 

маркетинг од Англија (Chartered Institute of Marketing) посочува дека тоа е 

управувачки процес преку кој ефикасно и профитабилно се идентификуваат, 

антиципираат и задоволуваат потребите на потрошувачите. Целта е со управување 

на маркетинг-активностите да се дојде што поблиску до сатисфакцијата на 

потрошувачите по пат на процесот на размена. Постоењето и функционирањето на 

претпријатијата е затоа што во средината постојат можности тие да ја вршат својата 

активност, а тоа всушност се ненамирените потреби. Маркетингот претставува само 

начин да се поврзе претпријатието со неговото опкружување во кое се спроведува 

просецот на размена во современото општество. Токму со самиот процес на размена 

поединците и организациите доаѓаат до тоа што им е потребно и тоа што го сакаат. 

Задоволувањето на потребите, барањата и желбите, како на поединецот така и на 

општествените групи, најголем успех постигнува токму со размената. 

Маркетингот може да се дефинира од: микроекономски и макроекономски 

аспект. Гледано од микроекономски аспект се тргнува од активностите кои се 

извршуваат во рамките на компаниите. Голем број автори маркетингот го 

дефинираат како функција на компанијата, односно се смета дека тоа претставува 

функција на управување и раководење - менаџерска функција. Често пати 

маркетингот го дефинираат и како насочена активност на компанијата, односно 

активности кои започнуваат со утврдување на желбите и потребите на 

потрошувачите, а завршуваат со движење на производите до крајните потрошувачи. 

Од микроекономски аспект маркетингот се дефинира и како специфична деловна 

политика која поаѓа од стојалиште на потрошувачот. Прв чекор во ваквата деловна 

политика е истражувањето на пазарот со помош на научни методи. Со тоа ќе се 

произведува тоа што е потребно, тоа што се бара на пазарот. Тоа ќе обезбеди 

постабилно производство и посигурен пласман на производите од една страна, а од 

друга страна и посоодветно задоволување на потребите на потрошувачите. 
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Доколку се гледа маркетингот од макроекономски аспект, истиот се дефинира 

како општествен процес. Ваквото разбирање на маркетингот стои на ставот дека 

субјектите би требало да ги задоволуваат потребите на потрошувачите, но на начин 

кој ја одржува или подобрува благосостојбата на клиентот и на општеството. Притоа 

треба да се размислува на усогласување на три става во креирањето на маркетинг-

политиката: профитот на компанијата, потребите на потрошувачот и интересите на 

општеството. Компаниите треба да ги исполнат очекувањата на општеството како 

целина. 

Според одредени економски теоретичари, темелите на маркетинг-

концепцијата започнале уште во далечната 1650 година во Токио, кога фамилијата 

Митсуи отворила продажен објект кој според современите стандарди се одликува 

како вистинска стоковна куќа во светски рамки. 

Два века подоцна, Мек Корник го дава најголемиот број основни 

инструменти на современиот маркетинг, како што се: истражување на пазарот, 

негова анализа, поимот постојан пазар, политиката на формирање цени, службата на 

продавачи и најразлични услуги за купувачите, меѓу кои е и воведувањето на 

продажбата на кредит. 

Во 1905 година, професорот Креуси ја заокружил научната мисла кога првпат 

им ја презентирал на своите студенти на Универзитетот во Пенсилванија, во САД. 

Од тој момент, па сѐ до неговото дефинитивно заокружување во 70-тите години на 

минатиот век, маркетингот поминувал низ повеќе еволутивни фази и тоа: 

 

 Период од 1869 до 1930 година, тоа е фаза на доминирање на 

производството, вниманието е свртено кон процесот на производство, сѐ 

поради недостигот од производи на пазарот и немањето никакви проблеми 

во врска со нивните пласмани; 

 Период од 1930 до 1950 година, тоа е фазата на комерцијално-продажна 

ориентација, значајна е со преориентација во комерцијализација на 

производството и согледување на значењето и улогата на потрошувачот; 

 Период од 1950 до 1960 година, тоа е фаза на маркетинг-ориентација, 

суштествено во оваа фаза е развојот на една доминантна функција во 

компанијата - функцијата на маркетинг - при што раководителот на 

маркетинг-функцијата е одговорен за целокупното работење на 
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компанијата, почнувајќи од идејата за сознавање на производот, 

производство, па сѐ до неговото доставување до крајниот потрошувач и  

 Период од 1960 година и сѐ уште трае, тоа е фаза на маркетинг-контрола, 

истата се карактеризира со поставувањето на маркетинг-функцијата како 

основна и доминантна функција во работењето на компанијата, односно 

како функција која ќе го контролира целото претпријатие. 

 

Маркетингот претставува општествен и управувачки процес. Како 

општествен процес тој непосредно придонесува за нивото на животниот стандард, 

или подобро кажано за квалитетот на животот на едно општество. Секој поединечен 

член на општеството секојдневно реагира на маркетингот со купувањето производи 

и услуги со кои ги задоволува своите потреби. Додека како управувачки процес 

овозможува насочување на значајните деловни функции на современото 

претпријатие на задоволувањето на потребите како начин на опстанок, пораст и 

развој на претпријатието.  

Со прифаќањето на општата дефиниција за поимот маркетинг не значи дека 

нема повеќе значења кои е корисно да се диференцираат за сестрано да се согледаат 

сите димензии на феноменот што се проучува. Во тој контекст на маркетингот 

можеме да гледаме како на: економски процес, деловна функција, деловна 

концепција, доктрина на управување и научна дисциплина. 

Маркетингот претставува економски процес кој ги поврзува производството и 

потрошувачката, притоа овозможувајќи производите и услугите да дојдат кај 

потрошувачите, а информациите за потребите на потрошувачите кај 

производителите. 

Маркетингот како економски процес се дефинира како збир од активности со 

кои се поврзува производството со потрошувачите и се овозможува ефикасно 

извршување на размената, односно на целокупниот процес на општествената 

репродукција. 

Притоа, се тргнува од претпоставката дека маркетингот, како економски 

процес, има улога да го овозможи движењето на производите од производство до 

потрошувачката, односно до пазарот, каде што низ процесот на размената 

производителот согледува дали неговите производи се приспособени и дали можат 

да ги задоволат барањата на потрошувачите. 
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Маркетингот како економски процес ги обврзува производството и 

потрошувачката и овозможува производите и услугите да одат од производителите 

кон потрошувачите, а информациите за потребите на потрошувачите кон 

производителите. Тоа доаѓа оттаму што претпријатието дејствува во дадена средина 

за којашто треба да се грижи и приспособува. Таа средина се нарекува „надворешна 

сила надвор од доменот на претпријатието“ (Ристоска и Миладиновски, 1991). 

Деловната функција на маркетингот ги опфаќа сите активности кои се 

неопходни за да се идентификува, антиципира и задоволи побарувачката, а со тоа да 

се остварат и целите на работењето на претпријатието. 

Маркетингот како деловна функција ги нагласува активностите со кои се 

откриваат потребите и желбите на потрошувачите, се остварува актот на купување, 

т.е. се врши трансферот на сопственоста на стоките, се одредуваат цените, се 

определуваат методите на промоција, патиштата на дистрибуција и физичкото 

доставување на производите до потрошувачите и се вршат други активности кои 

овозможуваат успешно работење. 

Маркетингот е деловна концепција или став на претпријатието кон својата 

улога во стопанството и во општеството, притоа ги задоволува идентификуваните 

потреби на потрошувачите, стопанството и општеството за одреден вид производи и 

услуги, сѐ со цел да се оствари добивка. 

Исто така, маркетингот како деловна концепција ги истакнува потребите на 

потрошувачите кои претставуваат почетна и завршна точка во работењето на 

претпријатието кое настојува да ги задоволи и со тоа да ги реализира своите цели. 

Доктрина на управување на претпријатието, односно раководење на 

претпријатието е процес на истражување, донесување и спроведување на оние 

одлуки, зафати и мерки со чија помош претпријатието настојува да обезбеди 

оптимално приспособување на сопствените ресурси и економски цели на работењето 

со потребите на потрошувачите, односно со општествените цели. 

Маркетингот претставува научна дисциплина од 1960-тите години на 

минатиот век до денес, притоа како аргумент за тоа се зема дека науката се дефинира 

како подрачје на знаењето кое развива специјални техники за утврдување на фактите 

и интересите или заклучувањето. Може да се истакне дека маркетингот е 

дескриптивна наука која вклучува студии како трансакции што треба да се користат, 

стимулираат, одржуваат и унапредуваат. Управувањето со маркетингот е 
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нормативна наука која вклучува ефикасно креирање и нудење вредности за да се 

стимулираат саканите трансакции. 

Маркетингот претставува активен однос во пазарното работење на субјектите 

кој поаѓа од потребите и барањата на потрошувачите и неопходноста од остварување 

позитивни резултати од тоа работење.  

Притоа може да се утврди дека маркетингот е научна дисциплина која се 

занимава со изучување на активностите кои овозможуваат ефективност и 

ефикасност во размената и поврзувањето на производството и потрошувачката. 

 

1.2. ЗНАЧЕЊЕТО НА ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

 

Кон крајот на 1960-тите години од минатиот век, однесувањето на 

потрошувачите почнува да се јавува како самостојна научна дисциплина, поточно 

откога економијата и маркетингот почнале да ставаат главен акцент на добиените 

резултати од бихејвиористичките науки, кои имале главно место во маркетиншките 

дисциплини. Големи влијанија со своите сознанија извршиле Катона, Хаурда, 

Фербер, Никозија, Шет и многу други, кои врз база на интердисциплинарните 

знаења од областа на маркетингот, психологијата, социологијата итн. се обиделе да 

ги систематизираат и генерализираат новите знаења од оваа област во форма на 

модели на купување. 

Здружението за истражување на потрошувачите (Association for Consumer 

Research), во 1969 година во САД било главниот фактор во развојот на однесувањето 

на потрошувачите како одделна научна дисциплина. Здружението со својата работа, 

која првично била насочена кон интензивно ширење и популаризација на 

специјалистичките курсеви од областа на истражувањето на однесувањето на 

потрошувачите, помогнало оваа дисциплина за период од околу педесетина години 

да влезе во период на академска зрелост. 

Денес големо внимание се посветува на однесувањето на потрошувачите, а 

спроведувањето на анализата на потрошувачите им помага на претпријатијата да 

знаат како да ги задоволат барањата, желбите и потребите на потрошувачите и како 

директно да влијаат на приходите на претпријатието. Доколку се погледне 

подолгорочно, без задоволство на потрошувачите претпријатијата не може да ги 

задоволат своите потреби, а со тоа ни своите приходи. Без поголеми приходи, 
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претпријатијата ќе немаат ресурси да инвестираат во центрите за услуги на 

потрошувачите, во специјални промоции на продажба, обуки за продажба итн. 

Однесувањето на потрошувачите во теоријата на маркетингот спаѓа во 

доменот на најсуптилните прашања, бидејќи за секоe претпријатие од особена 

важност е познавањето на аспектите на однесувањето на потрошувачите. Тоа 

претставува процес на истражување во кој се прави анализа на прашањето како и 

зошто потрошувачите купуваат и трошат. 

Во фокусот на маркетинг-концепцијата се наоѓа потрошувачот чии потреби 

се задоволуваат преку пазарниот механизам. Потрошувачот, со купувањето на 

определени производи/услуги на пазарот се јавува како основен фактор во процесот 

на остварување и димензионирање на резултатите на маркетинг-напорот на 

производствените и на другите претпријатија кои ја чинат понудата (Ристевска-

Јовановска, 2013). 

Едно од најкомплексните прашања во теоретските концепти на маркетингот е 

однесувањето на потрошувачите. Главната причина за ваквиот приод е во 

индивидуалноста на потрошувачот при процесот на купување. 

Според Kuester (2012), најсоодветна дефиниција за однесувањето на 

потрошувачите е проучување на индивидуи, групи или организации и процесот кој 

тие го користат за да изберат, обезбедат и располагаат со производи, услуги, 

искуства или идеи во функција на задоволување на своите потреби, како и 

влијанието кое овие процеси го имаат врз потрошувачот и општеството. Тука се 

комбинирани елементи од повеќе научни дисциплини како психологијата, 

социологијата, социјалната антропологија и економијата. 

За поимот однесување на потрошувачите може да се сретнат голем број 

дефиниции во маркетинг-литературата, па така Peter et al. (1990) смета дека 

однесувањето на потрошувачите претставува „процес на динамичка интеракција на 

размислувањето, однесувањето и измените во окружувањето со помош на кои луѓето 

управуваат со својот живот и со аспектите на размена“. Schiffman et al.(1994) 

наведува дека однесувањето на потрошувачите претставува „форма на однесување 

кое потрошувачите го манифестираат во побарувачката, купувањето, користењето, 

оценувањето и располагањето со производите, услугите и идеите од кои очекуваат 

задоволување на нивните потреби“. Според Mo wen et al. (1990) однесувањето на 

потрошувачите претставува „процес на истражување и откривање на единицата која 

одлучува во процесот на донесување одлука за купување, потрошувачка и 



11 
 

располагање со производите, услугите, искуствата и идеите“. Engel et al. (1990) 

истакнува дека однесувањето на потрошувачите претставува „збир од сите 

активности кои луѓето ги преземаат при изборот, купувањето и користењето на 

производот и услугите со цел да ги задоволат своите потреби и желби“. 

Однесувањето на потрошувачите Welkie et al. (1990) го дефинира како „збир од сите 

активности кои луѓето ги преземаат при изборот, купувањето и користењето на 

производот и услугите со цел да ги задоволат своите потреби и желби“. 

Однесувањето на потрошувачите може да се дефинира и како проучување на 

човековото однесување во рамките на улогата на потрошувачот и ги вклучува сите 

чекори во процесот на донесување одлуки. Изучувањето мора да оди зад 

експлицитниот акт на купување за да вклучи испитување на помалку видливите 

процеси, како и дискусија зошто, каде и како одредено купување се случува 

(Трипуновски, 2009). 

Стремејќи да се разбере однесувањето на потрошувачите, неопходно е истото 

да се анализира во сите негови аспекти поради фактот што однесувањето на 

потрошувачите е присутно во сите фази од процесот на одлучување и купување на 

производите и услугите. Živkovi~ (2014) наведува дека потрошувачот започнува да 

го манифестира своето однесување уште во моментот кога тој станува свесен за 

своите потреби, така што тој ја согледува моменталната состојба и ја споредува со 

состојбата кога ќе биде задоволена неговата потреба или желба со купувањето на 

производот. 

Ако се појде од разновидноста, многубројната понуда на производи и услуги 

која се нуди на домашниот и на глобалниот пазар и мултикултурализмот како 

суштинска компонента на денешното општество, може да се заклучи дека токму тоа 

претставува битна причина за разноликост во однесување на потрошувачите, кое, 

пак, може да се диференцира врз основа на своите интереси, верувања, склоности, 

активности и мултидимензионални интереси. 

 Може да се констатира дека производителите, понудувачите на пазарот нудат 

разновидност од производи и услуги се со една цел - задоволување на поголемиот 

диференцијал на потребите, барањата и желбите на потрошувачите на пазарот нудат 

голема разновидност од производи и услуги. Целта на секој производител и 

понудувач е да се создаде што поголема вредност за потрошувачите, така што 

понудувачите го создаваат и го водат патот кон развивањето и менаџирањето на 
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профитабилни, вредносно-базирани односи помеѓу потрошувачите (Котлер и 

Армстронг, 2010). 

Влијанието на внатрешните и на надворешните фактори е значајно во 

однесувањето на потрошувачите во процесот на купувањето.  

Внатрешни фактори кои влијаат на однесувањето на потрошувачите се: 

демографски; психолошки; животен стил; мотивација; личноста; ставови; знаење; 

емоции; верувања; лични приходи; возраст, образование; занимање; претходни 

искуства и итн. 

Надворешни фактори кои влијаат на однесувањето на потрошувачите се: 

култура; субкултура; локација; националност; вероисповед; семејство; социјална 

класа; рефрентни групи; маркетинг-микс и др. 

Кога се прави анализа на однесувањето на потрошувачите, потребно е да се 

направи разлика помеѓу поимите купувач и потрошувач. Затоа што поимот 

потрошувач се однесува на крајниот корисник кој го консумира производот или ја 

користи услугата за да ги задоволи своите потреби. Додека под поимот купувач се 

подразбира лице кое директно на самото место го извршило купувањето. За таа цел 

не е потребно да се разберат барањата само на купувачите, се мисли на цената, туку 

треба да се задоволат и барањата на потрошувачот, се мисли на мирис, вкус, дизајн и 

др. 

Во процесот на купувањето секој купувач е насочуван од многубројни 

надворешни и внатрешни фактори. Овие фактори може да се групираат во четири 

групи и тоа: културни, социјални, лични и психички фактори. Многу е тешко да се 

разбере однесувањето на потрошувачите. За таа цел, колку повеќе енергија ќе се 

вложува, да се разбере меѓусебната интеракција на факторите, толку подобро ќе се 

разбере нивното влијание врз однесувањето на потрошувачите при донесувањето на 

одлуките за купување на производот или услугата. 

 Ако се земе предвид самата комплексност на човековата природа, се 

наметнува предизвикот за проучување на внатрешните мотиви и потреби на 

потрошувачите, нивните психолошки елементи и состојби, како внатрешни 

психолошки детерминанти на однесување, но паралелно со нив се замаат предвид и 

влијанието на културата, општествената класа, семејството, животниот стил, како 

надворешни социјални детерминанти на однесување на потрошувачите. Покрај 

сопствените специфични особини, човекот како општествено битие секојдневно е 

изложен на одредени влијанија од опкружувањата кои несомнено се од голема 
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важност за неговото однесување како потрошувач. Постојат и многу други скриени 

мотиви за чиешто разјаснување се потребни низа следења, од причини што тие 

имаат пресудно значење во процесот на донесување одлука за купување. Оттука 

произлегува дека интересот на истражувачите за остварување на своите цели ги 

насочува анализите кон детерминантите на однесување на потрошувачите во 

процесот на донесување одлука за купување. Gilligan and Wilson (2003) наведуваат 

дека влијанието на психолошките, социјалните, личните и културните детерминанти 

во процесот на донесување одлуки на купување претставуваат основни индикатори 

кои се доминантна значајност во креирањето на моделот. 

 

1.2.1. Економско објаснување на однесувањето на потрошувачите 

 

Класичната економска теорија дала прв придонес за објаснување на 

однесувањето на потрошувачите. На човекот како на потрошувач се гледа како на 

рационален потрошувач, мотивиран на основа на своите себични интереси. Тие го 

купуваат производот кој им дава поголема сатисфакција, според своите потреби и 

куповната моќ. Потрошувачите се разбираат како рационална реалност која секогаш 

реагира во својот најдобар економски интерес. Во економската теорија најмногу се 

претпоставува дека потрошувачите располагаат со различни информации кои се 

потребни во текот на купувањето, во смисла при правење избор помеѓу 

алтернативите производи и услуги. Благодарение на многу теоретичари за економија 

оваа класична претпоставка значајно е промовирана. Имено, подоцна се покажало 

дека купувачите се разликуваат по своите потреби и желби, односно дека тоа е 

основна карактеристика на потрошувачите. Современите пазари се карактеризираат 

со економски процеси во кои се соочуваат разновидни понуди и разновидна поделба 

на пазарот. Покрај цената, на однесувањето на потрошувачите влијаат и другите 

економски фактори како што се доходот и неценовните фактори (квалитет, услуга, 

промоција итн.). 

 Важна карактеристика на економските теории е дека тие се базирани на 

многубројни претпоставки во однос на однесувањето на потрошувачите, додека, пак, 

главните претпоставки се однесуваат на рационалното однесување, параметрите, 

информираноста, буџетските ограничувања и неисполнетите потреби. Современата 
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економија со право укажува на тоа дека потрошувачот на пазарот го има последниот 

збор. 

 Може да се постават две хипотези: едната е дека човекот настојува да се 

однесува рационално при носењето на одлуката за купување одреден производ или 

услуга и секогаш ги одбира производите и услугите кои му даваат поголема 

сатисфакција. Другата, пак, е дека човекот се однесува рационално и купува 

производи кои му се допаѓаат, без разлика на сатисфакцијата.  

Најголем дел од вкупното население одлуката за купување производи или 

услуги ја носи во моментот на купување, притоа споредувајќи ги бенефициите од 

задоволството кое произлегува од производот или услугата, времето кое ќе го 

потроши за купување на истиот и финансиските средства со кои располага. Во 

факторите кои влијаат на економското рационално однесување спаѓаат: 

расположливиот доход; неценовните фактори (атрибути, производи, услуги и др.), 

расположливото време, локацијата и информациите. 

За објаснување на економската теорија за однесувањето на потрошувачите 

има многу забелешки. Од особено значење за маркетингот е дека економската 

теорија е недоволно во функција. Маркетингот особено е заинтересиран да добие 

одговор на прашањето зошто потрошувачите така се однесуваат на пазарот или 

барем да се добие одговор како навистина се однесуваат. Економското објаснување е 

ориентирано на однесувањето на потрошувачите во времето на купувањето, додека 

маркетингот го интересира да ги дознае и факторите кои влијаат потрошувачот да се 

најде на пазарот. Објаснувањето на економската теорија е насочено повеќе на 

производот одошто на потрошувачот. Факторите кои се земаат предвид  главно се 

однесуваат на трошоците и на приходот, додека на другите елементи на личноста и 

на инструментите на маркетиншкиот микс (производ, цена, промоција и 

дистрибуција) не обрнува внимание. Економското објаснување за однесувањето на 

потрошувачите имало цел да го испита основното однесување на потрошувачите, 

што е од особено голем интерес за маркетингот. 

Во центарот на економската теорија и практика, однесувањето на 

потрошувачите и пазарот за широка потрошувачка, главно се темели на анализата на 

карактеристиките како и на факторите кои влијаат на потрошувачкото однесување, 

притоа основна задача е исполнување на претпоставките на градење лојалност и 

профитабилни односи со целните потрошувачи. Во глобални размери голем е бројот 

на конкуренти на пазарот, притоа фокусот е насочен кон конкуренцијата, мошне 
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големо внимание се обрнува на конкуренцијата, анализа на силните и слаби страни 

на конкурентите, нивната позиција и понудата на пазарот, предвидување на нивните 

идни намери и активности, а сето тоа за да се оствари посакуваното позиционирање 

на производот, услугата, кои го нудат на пазарот. 

 

1.2.2. Социолошко објаснување за однесувањето на потрошувачите 

 

Социологијата е наука за групите и човечките интеракции. Единката која се 

анализира не е индивидуата туку групата. Групата, составена од збир на индивидуи 

кои меѓусебно си влијаат низ времето, е значајна бидејќи може да изврши значајно 

влијание на склоностите на личноста и на потрошувачкото однесување. Во многу 

случаи за истражувачот на пазарот може да биде корисно да се размислува за 

потрошувачите како за група. На пример, семејството, а не индивидуата често 

донесува одлуки за купување кои влијаат на сите членови на семејството. Важни 

социолошки концепти се референтна група и семејство. 

Припаѓањето на поединецот во одредени социјални слоеви, односно одредени 

социјални групи, го одредува во голема мера и неговиот начин на однесување како 

потрошувач. Почетната претпоставка е дека човекот не може да се издвои од 

средината во која живее. Сите луѓе имаат исти биолошки потреби, но во зависност 

од тоа каде живее, во која цивилизација, култура или во која субкултура припаѓаат, 

сепак тие во поголем или помал дел се разликуваат. Сите луѓе се облекуваат, но што 

и како ќе облечат е под силно влијание на социјалните групи на кои припаѓаат. 

Различните групи во кои припаѓаат се одразуваат на одредени обичаи, одредени на 

некој начин што е, а што не е прифатливо за една таква група или слој. Според 

социолозите, поединците при купување се мотивирани од притисокот на групата и 

од индивидуалните потреби. 

Социолозите денес се согласуваат дека распонот на социолошките фактори 

кои влијаат на потрошувачите при купувањето се движат од најширокиот, 

цивилизација т.е пропаѓањето на одредената цивилизација, па до најтесното дејство 

на факторот - семејството. Внатре во тој распон различни автори различно ги 

градираат преостанатите фактори, а во нив најчесто се вбројуваат следните: 

културата, подкултурата или супкултура, социјални класи и/или статус, релевантни 

групи, референтни групи, животен стил, начинот на користење на слободното време, 

семејството итн. 
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Највлијателна група или примарна социјална група, која во принцип е 

највлијателна на однесувањето на индивидуата е секако семејството. Емоционалната 

поддршка на семејството се одразува во периодот од најраното детство и созревање 

на нивните членови, во поединци, во случаи на невработеност, болест и др. 

Социјализацијата на детето се одвива непосредно во семејството и преку него. 

Социјализацијата се однесува на стекнување вештини, знаење и услуги. Стилот на 

живот на семејството исто така влијае на однесувањето на неговите членови. 

Негувањето на навиките влијаат на членовите на семејството индиректно во 

формирањето на животниот стил на другите членови. На тој начин се формираат 

потрошувачките навики. 

Постојат четири основни улоги, во зависност од тоа кои членови на 

семејството имаат доминантна улога во донесувањето одлуки при купување 

производи и услуги. Одлуката за купување во семејството може да се донесе 

заеднички, како автономна кога секој поединец носи одлука сам за себе. Одлуките 

при купување зависат многу и од видот и карактеристиките на производот, од 

интересирањето на членовите на семејството и од фазата во животниот циклус на 

семејството. 

Бихевиористичкиот пристап на истражувањето на однесувањето на 

потрошувачите влијае на концептот на животниот циклус на семејството, што 

означува групирање на семејството според староста и бројот на членови кои живеат 

во домаќинството. Тоа е комбинација на демографските промени кои го 

детерминираат семејството. Поедноставено објаснување е следното: млади 

неоженети/немажени лица, млада брачна двојка без дете, млада брачна двојка со 

деца во предшколска возраст, брачни двојки со деца од 6 до 12 години, брачни 

двојки со деца во тинејџерска возраст во заедничко домаќинство, сопружници на кои 

децата им заминале да основаат заеднички живот, пензионирани сопружници и еден 

од сопружниците е осамена особа со ниски примања и зголемена медицинска 

потреба. 

Секоја фаза во животниот циклус на семејството (во млади, средни и стари 

години) се карактеризира со одредени промени во барање производи и услуги, во 

зависност од бројот на членовите, нивното интересирање и од приходите. 

Многубројни фактори влијаат на промената на животниот циклус на семејствата, 

како што се зголемување на разводите, променета доминантна улога во 

одлучувањето во семејството и др. 
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Концептот на животниот циклус на семејството овозможува да се запознаат 

семејните навики во нивната потрошувачка, во зависност од различните видови и 

категории на производи и услуги кои се купуваат. Маркетингот мора да ја разбере 

улогата на семејството како социјална група при донесување одлука за производите 

и услугите. Многубројните одлуки при купување се носат во семејството. Децата 

влијаат да се однесуваат како потрошувачи во семејството. Лојалноста на 

производите и марките на производи се стекнува во семејството. Поради тие 

причини семејството, особено неговите приходи и трошоци, се често предмет на 

маркетиншките истражувања. 

Општествената улога и статусот се од особено значење за маркетинг-

истражувањето, бидејќи укажуваат на главното влијание на однесувањето на луѓето 

при купувањето и користењето на производите и услугите. Општествениот статус и 

рангирањето се постигнуваат на два начини: со раѓањето и стареењето. Фактори кои 

влијаат на општествената улога и на статусот во семејството се: занимавањето, 

личните способности, имотот и приходите, стилот на живот, авторитетот, моќта и др. 

Занимањето се поврзува со припадност на одредена социјална класа или слој. 

Занимавањето е исто време одржување на личните цели и придонесот на поединецот 

во општеството. Може да се рангира според степенот на образование, според 

платата, според условите за работа. За маркетингот е битно да се утврдат големината 

и структурата на богатството, висината и изворот на приходите. Во одредена мера 

овој критериум е зависен од припадноста на соодветната општествена класа и слој. 

Личните способности се важен критериум за оценување на општествениот статус на 

поединецот кој тежнее кон повисоко скалило во општествената хиерархија, класа и 

слоеви, во кои луѓето се разликуваат по креативноста, активниот однос кон работата, 

инвентивноста и др. Фокусот се става на личните вештини кои создаваат углед на 

поединецот. Општествената улога и статусот силно влијаат на стилот на живот на 

поединецот. Стилот на живот непосредно е поврзан за општествениот статус, 

доколку за класата или слој на луѓе кои како потрошувачи се однесуваат во 

зависност од степенот на образование, информираноста, имотот и приходите, 

занимањето и др. Луѓе од иста подкултура, општествена класа, дури и со исто 

занимање и образование може да се разликуваат по стилот на живот. 

Статусни симболи се „производи“ (гроф, кнез, академик и др.) кои 

претставуваат комбинација на приватни (лични) и јавни (општествени) 

карактеристики на симболичко истражување. Со овие „производи“ се изразува 
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истовремено и лично задоволство на лицата кои со постигнатиот статус ги 

преставуваат и членовите на општеството. Промените на општествениот статус 

може да бидат нагорни (кон врвот), надолни (кон дното) и хоризонтални. Нагорните 

промени го означуваат напредувањето во статусот во хиерархијата. Спротивното се 

однесува на промените надолу, што најмалку се посакува во секое општество. 

Хоризонталните промени ги означуваат движењата од една во друга позиција. 

За мерење на општествениот углед и статус се развиени одредени методи и 

техники. Тие може да се класифицираат на објективни и субјективни методи и 

техники. Објективните се применуваат за мерење на занимањето, образованието и 

приходите на потрошувачите. Додека со субјективните методи му се помага на 

истражувачот кога го утврдува однесувањето на другите. 

Релевантните и/или референтните групи може да се дефинираат како збир од 

поединци кои меѓусебно контактираат во одреден период во којшто имаат заеднички 

потреби и цели. Луѓето припаѓаат на различни групи, од кои некои може да имаат 

влијание врз нивното однесување во потрошувачката. 

Примарната група го означува контактот на поединецот на приватна основа 

со членовите на семејството, соседите, колегите на работа и др. Комуникацијата е 

блиска. Секундарните групи ја сочинуваат луѓето со кои поединецот не комуницира 

често и не се смета дека нивното мислење е пресудно. Под формална група се 

подразбира организациска структура која може да биде дефинирана со шема и 

позиција на членството. Доколку групата не е доволно јасно дефинирана или 

настанала случајно, се работи за неформална група. Голема група е таа група во која 

поединецот не ги познава сите членови или прифаќа да изврши само одредени 

обврски и должности. Кај малите групи луѓето меѓусебно се познаваат и не 

избегнуваат да преземаат каква било обврска или должност. 

Референтните групи се дефинираат како групи чии напори и прифатливи 

вредности ги користи поединецот како база за своето актуелно однесување. 

Референтните групи се групи кои потрошувачите ги користат како водич за 

однесување во конкретните ситуации. Од сите групи референтната група е најважна 

за маркетингот, со оглед на тоа дека таа влијае врз формирањето на однесувањето на 

потрошувачите, има битна улога во потрошувачката на многу производи и услуги. 

Влијанието на референтните групи не се ограничува само на видот и марката на 

производот. 
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Влијанијата на референтните групи на поединецот се различни. Влијанието 

може да биде позитивно кога потрошувачот го прима и негативно кога го избегнува 

или не го прифаќа. Доколку референтните групи влијаат врз општите вредности и 

однесувања на потрошувачите, тогаш станува збор за нормативно влијание. 

Според степенот на вклученост на поединецот во групата, според 

позитивните и негативните влијанија на групата на создавањето на вредноста и 

однесувањето на потрошувачите, референтните групи се делат на: контактни, групи 

кои се тешки, групи кои оспоруваат и групи кои се избегнуваат. Контактните групи 

се примарни потрошувачи и нивните вредности и ставови главно ги прифаќаат 

потрошувачите. Тоа се групи со кои потрошувачите се блиски, на кои припаѓаат и 

кои имаат позитивно влијание врз нивното однесување при потрошувачката. 

Постојат референти групи кон кои потрошувачите се стремат и сакаат да станат 

нивни членови. Нивното влијание врз потрошувачите е позитивно. Групите чии 

ставови и вредности потрошувачите ги оспоруваат, имаат негативно влијание врз 

нивното однесување. Потрошувачот вообичаено е во конфликт со системот на 

вредности и однесувањето на таквите групи сака да го промени или дури да ја 

промени референтната група. Групата која потрошувачите ја избегнуваат има по 

потрошувачите апсолутно негативно влијание, тие не сакаат да го прифатат и 

користат во своето однесување. 

Се смета дека релевантните и референтните групи својата општествена моќ 

на поединечното однесување на потрошувачите при пазарење го остваруваат на 

следниот начин: легитимната моќ смета дека поединецот верува дека некои 

индивидуи имаат право да предлагаат (дури и да наредуваат) одредено однесување. 

Експертската моќ подразбира занимање, искуство и мудрост која индивидуата ги 

прифаќа или ги усвојува од индивидуата за која верува дека со нив располага. 

Референтната моќ ја одразува желбата на луѓето да се однесуваат во согласност со 

вредностите на одредени групи. Под моќ на принуда се подразбира дека 

индивидуата ќе биде некако казнета доколку не е во склад со препорачаните 

однесувања од страна на лицата од релевантните и од референтните групи. Моќта на 

наградувањето значи дека индивидуата може да очекува некоја награда или 

сатисфакција доколку се однесува во склад со стандардите на општествената група. 

Маркетингот, во поглед на изучување на однесувањето на потрошувачите, од 

социолошка гледна точка има важна улога во деловното работење на 

претпријатието. Маркетинг-истражувањето треба да обезбеди информации за бројот, 
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структурата, карактеристиките и критериумите на припадниците на социјалните 

групи. Врз основа на тие информации во претпријатието треба да се произведе 

производ кој ќе биде средство за влегување во одредена социолошка група. Секој 

потрошувач, како поединец, во одредено време односно период припаѓа на некоја 

група, но во исто време тежнее и кон другите групи, кои според него се привлечни и 

поугледни. Затоа маркетингот треба да ги познава критериумите за влегување во 

сите групи, поседувањето одредени производи често претставува критериум кој 

мора да биде исполнет за дадена група. Затоа претпријатијата мора да располагаат со 

тие информации и производи кои треба да ги приспособат со критериумите на секоја 

група. Важен услов е производот да биде прифатен и произведувачите да ја остварат 

својата деловна цел. Јасно е дека во основа не може да се задоволи критериумот на 

секоја социолошка група, па маркетингот се ориентира кон тие кои се најповолно 

сегментирани на пазарот. 

 

1.2.3. Психолошко објаснување за однесувањето на потрошувачите 

 

Личните карактеристики на секоја личност влијаат во голема мера на 

нејзиното однесување при процесот на купување. За разлика од економското и од 

социолошкото објаснување за однесувањето на потрошувачите, кои не ги земаат 

предвид личните, поединечните човечки фактори, психолошкото објаснување на 

потрошувачите истражува, покрај влијанието на факторите од опкружувањето, кои 

интерни процеси се одвиваат во личноста, од кои зависи како надворешните 

влијанија луѓето ќе ги прифатат и сфатат. Во принцип, на секоја личност ѝ се 

припишуваат единствени психолошки карактеристики кои водат кон релевантна 

согласност и постојан став (однесување) на поединците кон опкружувањето. 

Личностите најдобро се опишуваат со посредство на некоја карактеристика, односно 

нивните особини, па така има смели, доминантни, друштвени, независни, повлечени, 

приспособливи, агресивни личности. Во оваа смисла, психолошките истражувања 

даваат тежина на однесувањето на индивидуите во процесот на одлучување при 

купување. Котлер (2005) наведува четири најзначајни влијанија на факторите врз 

поединците во процесот на купување, а тоа се: мотивација, перцепција, учење, 

верување и ставови. 

Некои особини имаат многубројни потреби во одредено време. Некои 

потреби се биолошки. Тие произлегуваат од биолошките состојби, како што се: глад, 
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жед и некоја неугодност. Другите потреби се психолошки. Тие произлегуваат од 

психолошката состојба, како што е, на пример, потребата за признавање, почитување 

или припадност. Поголем дел од психолошките потреби не се доволно интензивни 

да мотивираат одредена личност веднаш да реагира. Потребата станува мотив кога 

ќе се разбуди до доволен степен на интензитет. 

Мотив или порив е потреба која наведува одредени личности на дејствување. 

Задоволувањето на потребите го смалува чувството на напнатост. 

Современата мотивација со истражување овозможува длабока анализа за 

причините на однесувањето на потрошувачите. Предноста на современото 

мотивациско истражување се состои во донесување заклучоци врз основа на 

инстинктивните чула. Мотивациските истражувања најмногу им користат на 

пропагандните агенции во креирањето и развојот на новите идеи за промотивна 

кампања. 

Постојат повеќе теории за мотивацијата, а за потребите на маркетингот ќе се 

наведат две: 

 

 Абрахам Маслова (Abrahama Maslowa), која укажува на хиерархиски 

мотиви и се однесува на човековото однесување воопшто и 

 МсGuireova (Mekguar), кои се засноваат на психолошките мотиви што 

може да се користат за објаснување на однесувањето на потрошувачите. 

 

Масловиевата хиерархија на мотивот се базира на четири примери:  

 

 Сите луѓе покажуваат слични мотиви низ генетскиот развој и 

општественото влијание; 

 Некои мотиви се поважни или критични од другите; 

 Важните мотиви мора барем минимално да се задоволат пред да се 

активираат другите мотиви и 

 Штом се задоволи основниот мотив доаѓа на ред следниот мотив. 

 

Масловиевата теорија на хиерархиската потреба се заснова на ставот дека 

потрошувачите во прв план ги намируваат доминантните потреби. Врз основа на тој 

став може да се каже дека луѓето како потрошувачи, или генерално, се однесуваат 

многу рационално, што и не мора да биде точно, бидејќи ако тоа биде точно тогаш 
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маркетингот и како теорија и како практика за многу претпријатија би бил 

неупотреблив. Меѓутоа, следен став на авторот е дека потребите се неограничени т.е. 

по намирувањето на доминантните потреби (жед, глад и сл.) потрошувачот 

продолжува со намирување на следната група потреби. Може да се констатира дека 

Масловијевата теорија за хиерархиска потреба има практична корист за маркетингот, 

со оглед на откритието дека кај потрошувачот постои одреден интензитет на 

потреби, желби и мотиви кои го детерминираат неговото однесување (акција) во 

процесот на одлучување на продажбата. 

Психолошките мотиви или теоријата на мотивација на McGuira е прифатена 

за потребите на маркетинг-претпријатијата. Авторот сите човекови мотиви ги дели 

на интерни и екстерни. Интерните мотиви ги одразуваат личните потреби на 

поединецот независно од мотивите на другите личности. Основниот интерен мотив 

се заснова на потребите на поединецот да биде конзистентен, да ги категоризира 

предметите и однесувањата, да биде независен, да биде иноватор и др. Екстерните 

мотиви се однесуваат на поединецот, но во непосредна комуникација со другите 

личности. Во основата на мотивот лежат потребите на поединецот најдобро да се 

изрази или претстави и во општеството. 

Човечките мотиви го прават неговото однесување комплексно. Во тој поглед, 

мотивациските испитувања на потрошувачите не се насочени на сите човекови 

мотиви, туку само на оние кои се значајни за решавање на одредени пазарни 

проблеми т.е. се насочени на човекот, на потрошувачот и на проблемите кои треба 

да се решат. Мотивите извираат од желбите и потребите на личноста на 

потрошувачот, но се разликува од нив. Потребата е чувство на недостиг или 

несигурност, нема карактеристика на обврска, но во принцип се заснова на 

мотивациското однесување на човекот како потрошувач. Мотивите се исто чувство 

кое предизвикува доминација на човековата волја, ограничување кое е со намера да 

се постигне некоја цел. Човекот не е присилен на акција, поседува чувства, чувства 

кои наметнуваат доминација на волјата и намерата (погон како поттик) за одредено 

однесување на потрошувачите и активност во правец за саканата идентификациска 

потреба поради нејзино намирување. Самата мотивација е феномен условен од 

личноста на човекот и неговото лично набљудување и разбирањето на потребата која 

ја предизвикува доминацијата на волјата во смисла на остварување на желбите. 

Истражувањето на мотивацијата е многу значајно подрачје за маркетинг-

истражувањето. 
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Во најширока смисла, перцепцијата претставува доведување на 

надворешниот или физичкиот свет во интерен или ментален свет на човекот како 

потрошувач. Перцепцијата исто така се дефинира како процес со чија помош 

индивидуата селектира, организира и го објаснува стимулансот во осмислување на 

разбирлива слика за светот. Перцепцијата е субјективен став на човекот, со оглед 

дека човекот го слуша само тоа што сака да го чуе, иако перцепцијата зависи од 

квалитетот на стимулансот т.е. маркетиншкиот напор на претпријатието, особено од 

креативноста на промотивниот подмикс на претпријатијата. 

Две личности во иста состојба на мотивираност, да речеме со промотивниот 

микс на претпријатието, во иста објективна ситуација може да дејствуваат многу 

различно, со оглед на тоа дека ситуацијата различно ја перципираат. 

Перцепцијата не е чувство, чувството е процес на активирање на сензорните 

органи на човекот во однос на желбите или мотивацијата на човекот да прима 

стимуланси од маркетиншкото однесување, додека перцепцијата на човековото 

настојување е да го објасни значењето на тој стимуланс и неговото влијание врз него 

како на потрошувач. Перцепција е процес на примање, извлекување на знаења за 

стимуланс во интерната и екстерната средина, перцепцијата значи лично да се види, 

чуе, опипа или осети некој работа, збиднувањата од кои се носат одредени одлуки. 

Во таа смисла, прифатливо е објаснувањето дека стимулансите кои ги перципираат 

потрошувачите се пренесуваат во неговата навика и ставови со тенденција на 

сличности, апроксимација, континуитет и контекст, со што перцепцијата би била 

избор и разбирање на стимулансите од страна на потрошувачите т.е. подготвеност 

потрошувачите да создадат субјективна слика, оцена или став за некој производ, 

марка на производ, име на добавувач на производот, пакувањето, логотипот, 

заштитниот знак, продавница и итн. Од маркетиншка гледна точка, значајни се три 

концепти на перцепција кај нов производ. 

Концептот на личниот имиџ подразбира дека потрошувачот фаворизира 

избор на марка на производот за кој верува дека најмногу одговора на неговиот 

статус, изглед итн. Новите тенденции во истражувањето се дефинирани од идеален 

имиџ, што значи перцепција на тоа што потрошувачите не се, а би сакале да бидат 

(егосамоконцепт). 

Концептот на согледување на ризикот е степен на неизвесност кој 

потрошувачите го имаат во процесот на купувањето. Ризикот зависи од два фактори: 

неизвесност на условите и последиците. Ризикот се зголемува со неизвесноста. 
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Потрошувачкото согледување на ризикот во купувањето истовремено е и 

функционално, економско и психолошко. Функционалното подразбира степен на 

сатисфакција, економски дали вреди да се купи, а психолошки се однесува на 

очекуваните реакции од другите што вршат купување. 

Концептот на перцепција на нов производ вклучува анализа, што 

потрошувачите сметаат дека е навистина нова во основните атрибути и 

карактеристики на производот. 

Учење е природен процес на човековите активности за стекнување нови 

знаења. Луѓето работат, всушност учат. Учењето претставува промена во 

однесувањето на потрошувачите, кое произлегува од искуствата. Теоретичарите 

укажуваат дека најголем дел од човековото однесување е научено, учењето 

настанува како меѓусебно влијание на поривот (мотиви), стимулансот 

(подстимулација), сугестија, реакција и зајакнување. Процесот на учење на 

потрошувачите подразбира и претпоставка континуирано стекнување нови знаења и 

искуства за напуштање стари знаења, искуства и навики, се смета дека учењето на 

значајните потрошувачки навики се стекнуваат уште во шестата година од животот. 

Созревањето на личноста се стекнува со одредени склоности. Човекот со учење и 

размислување им дава одредена вредност на сите работи со кои доаѓа во контакт. Во 

таа смисла, потрошувачот ќе се однесува рационално или емотивно во зависност од 

егосамоконтрола: луѓето што сакаат да учат размислуваат подобро, подобро ги 

вреднуваат работите околу себе, има тенденција да бидат повеќе рационални 

отколку луѓето што не учат. 

Секој поединец е сложена личност, на неговото однесување при купувањето 

влијаат разни контролирани варијабили. Со тоа, без обѕир на стимулансите од 

маркетинг-опкружувањата, човекот како личност се однесува во рамките на своите 

интервенции и варијабили, како што се мотивација, верување, претпоставки, 

склоност, утврдени идеи, аспирација, мотивација, верувања, претпоставки, 

очекувања и вкупниот негов систем на вредности, вклучувајќи го и човековото рано 

искуство, традиција, обичаи и навики, егоконтролата. Во таа смисла, 

стимулативниот, односно маркетинг-напорите во претпријатието, особено 

промотивниот микс, во рамките на маркетинг-целите и задачите треба да ги 

задоволи потребите и желбите со што ќе придонесе за долготрајна лојалност на 

потрошувачите, ќе придонесе за усмерување на процесот на човековата мотивација, 

со оглед дека треба да им се помогне на потрошувачите во процесот на учење и 
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разбирање. Одговорите претставуваат реакција на потрошувачите на разните 

стимуланси од маркетинг-опкружувањата, односно на маркетинг-напорите на 

претпријатието. Зголемувањето на стимулансите истовремено ја зголемува 

веројатноста дека ќе се случат предвидени одговори во однесувањето на 

потрошувачите во иднина, како резултат на одредена реакција на побудата на 

предизвиканата стимулација. 

Теоријата на учење подучува дека на пазарот може да се зголеми 

побарувачката за некои производи или услуги со јак мотив, користењето на 

мотивациските сугестии и позитивното засилување по пат на маркетинг-напор на 

претпријатието. 

Ставовите претставуваат суштинска компонента на сознавањето на 

структурата на една личност. Ставовите се менталната состојба, тие ги претставуваат 

трајните поволни или неповолни сознанија за некој предмет или концепт. На овој 

начин тие наведуваат дека луѓето на сосема доследен начин се однесуваат кон 

сличните ставови или поими. Луѓето имаат ставови речиси за сѐ: за политика, 

фудбал, музика, облека, храна, за комшиите и др. Од маркетиншка гледна точка, на 

претпријатијата може да им се препорачува дека тоа е под знак прашалник, 

вклучувајќи ги своите производи со постојните ставови на потрошувачите наместо 

да се обидуваат да ги променат ставовите на потрошувачите. 

Врз основа на сега изложеното, јасно е дека однесувањето на потрошувачите 

е многу силно. Изборот при купувањето станува резултат на комплексни интеракции 

на различни фактори. Продажбата може да влијае на многу од нив. Сепак, нивното 

знаење (и оцената на нивното влијание) на купувачот во процесот на купување може 

да биде корисно за идентификување на оние корисници кои би можеле да имаат 

најголем интерес за одреден производ.  

 

 

 

 

1.2.4. Нутритивните својства на прехранбените производи во 

однесувањето на потрошувачите 

 

Истражувања направени од литературата и практиката за влијанието на 

нутритивните својства при купувањето прехранбени производи покажуваат дека 
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потрошувачите сѐ почесто се осетливи на лабелирањето (означувањето) на 

прехранбените производи, особено на означувањето на нутритивните својства. 

Значи, освен општите детерминати (културни, социјални, лични, психолошки) во 

современиот маркетинг, во моделите на однесување на потрошувачите е потребно да 

се додаде нутритивната детермината со сите елементи на нутритивните својства кои 

се од интерес на потрошувачите. 

Брзиот начин на живот придонесе лошата исхрана и недвижењето да бидат 

причина за најголем дел од морбидитетот и морталитетот во светски рамки. 

Проблемот врзан со исхраната во развиените земји по правило вклучува две 

гледишта: ризик врзан за безбедноста на храната и нутритивен ризик. Болестите кои 

произлегуваат од лошата исхрана претставуваат светски проблем и им се дава 

големо значење. Неправилната исхрана не само што предизвикува штетни 

последици по здравјето на поединецот, туку веќе станува и општествен товар. 

Бидејќи луѓето размислуваат за храната и ја јадат храната како целина, а не 

нејзините состојки, обезбедувањето информации за хранливите материи е неопходно 

за да се информираат потрошувачите. Означувањето на нутритивните својства за 

одредена храна се однесува на информациите за присутност на енергетската 

вредност и одредени хранливи материи во храната. Задолжителното обезбедување на 

нутритивните информации на пакувањата треба да помогне во активностите за 

исхраната како дел од политиките за јавно здравство, кои би можеле да вклучат 

научни препораки за нутритивна едукација, наменети за јавноста и да поддржуваат 

избор на храна врз основа на информираност. Со цел да се олесни споредбата на 

производи во пакувања од различна големина, задолжителното означување на 

нутритивните својства треба да се однесува на количества од 100 г или 100 мл и, 

доколку е соодветно, да се овозможи обележување за дополнителни дози. Одредени 

нутритивни елементи се важни за јавното здравје, како што се заситените масти, 

шеќерите или натриумот. Оттаму, во означувањето на нутритивните својства е 

потребно да се наведат количествата хранливи елементи присутни во храната. 

Бидејќи една од целите на новата регулатива е да обезбеди основа за крајниот 

потрошувач да носи одлуки врз основа на информираност, важно е да се овозможи 

крајниот потрошувач да може лесно да ги разбира информациите наведени во 

означувањето. Следниот чекор е да се преведат препораките за нутриенти во форма 

на упатства за здрава исхрана за различни старосни групи кои треба да бидат 

прифатени од населението.  
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Означувањето на нутритивните својства е опис (податоци-информација) 

наменет да го информира потрошувачот за нутритивните својства на прехранбениот 

производ. 

Додека, пак, означувањето на одделни нутритивни својства е опис (податоци-

информација) кој претставува, сугерира или имплицира дека прехранбениот 

производ поседува одделен квалитет кој е поврзан со неговото потекло, нутритивни 

карактеристики, природа, преработка, состав и други квалитети. 

Означувањето на нутритивните својства е наведување нутриенти кои 

влегуваат во составот на прехранбениот производ. 

„Нутритивни материи“ се протеини, јаглехидрати, масти, влакна, сол, 

витамини, минерали и супстанции кои припаѓаат или се компоненти на една од овие 

категории. 

Задолжителното означување на нутритивните вредности треба да го содржи 

следното: енергетска вредност и количествата на масти, заситени масти, 

јаглехидрати, шеќери, протеини и сол. Во близина на местото на означувањето на 

нутритивната вредност може да се истакне изјава со која се наведува дека 

содржината на сол која е наведена е исклучително резултат на природно присутен 

натриум. Содржината на задолжителното означување на нутритивната вредност 

може да се дополни со наведување на износите на една или повеќе од следните 

состојки: мононезаситени масти; полинезаситени масти; полиоли; скроб; влакна; кои 

било од витамините или минералите. 

 

1.3. ЗНАЧЕЊЕТО НА МЕДОТ ВО ИСХРАНАТА НА ЧОВЕКОТ 

 

1.3.1. Медот низ историјата 

 

Историјата на медот е постара и од историјата на човекот. Се верува дека 

пчелите, како еден од најстарите облици на инсекти од неолитскиот период, постојат 

до денес. Човекот се појавил пред 50 илјади години, додека пчелата пред 40 милиони 

години. 

Археолошките артефакти укажуваат дека човекот уште пред 7.000 години 

пред новата ера уживал во консумирање мед со саќе. 
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Со векови медот бил дел од митови и легенди во кои се спомнувал како дар 

од небото. Нектар и храна на боговите се зборови кои се користени во целиот 

антички свет за да се опише медот. 

Први податоци за користење на медот се јавуваат во сумерските и во 

вавилонските текстови, напишани во клинесто писмо. Медот се спомнува и во 

древните текстови како што се индиската Веда, еврејската Тара, Библијата, Куранот, 

кинескиот Сши Јинг. 

Низ светот постојат многу записи за медот од Кина, Индија, нордиските 

земји, Африка, Египет, Грција, Шпанија, Израел и др. 

Според записите, медот во почетокот се користел како обредно средство, со 

кое ги полевале праговите на куќите и олтарите. Медот измешан заедно со вино 

служел за полевање на столбовите на светите храмови. 

Старите Египќани го користеле медот како засладувач кој бил широко 

достапен за луѓето пред масовното производство на шеќер. 

Древна Индија, во периодот на 2-3000 години пред новата ера медот се 

спомнувал во светата книга на Индија Ведас. 

Куран, светата книга на муслиманите, го препорачува медот како здрава 

храна и одличен лек. Во 16. поглавје на Куранот, делот за пчелата од нивната утроба 

излегува течност со различна боја, која е лек за човекот. Различната боја се 

однесувала на различните видови мед. Мухамед проповеда дека медот е лек за сите 

болести. На некои следбеници на исламот медот им е како талисман. 

Мојсеј го предводел народот во земја во која течело „мед и млеко“, таа земја 

била Израел. Медот зазема многу важна улога во стариот завет, каде што е спомнат 

дури 54 пати. Забележана е важна изјава на крал Саломон „јадете мед дека е добар за 

телото“. Во новиот завет медот игра важна улога во воскреснување на Христос. 

Најстарата држава е создадена во Египет, 3.200 години пред новата ера. 

Симбол на Горниот Египет бил лотосов цвет, додека на Долниот Египет била 

пчелата. На гробовите на првата династија на фараони била насликана пчелата. 

Изразувајќи ја својата покорност кон фараоните, народот во писмените молби цртал 

пчела како знак за својата приврзаност. Во Египет пчеларството било како занает. Во 

гробовите, на ѕидовите во храмовите и денес може да се види целиот пат како се 

стигнувало до мед, односно како истиот се произведувал од страна на пчелите. 

Сликите кои се откриени во Абукира датираат 2.500 години пред новата ера. 

Уште тогаш медот бил користен за исхрана и во медицински цели. Старите 
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Египќани прополисот го користеле при зараснување на рана и за балсамирање на 

посмртните останки на фараоните. Медените колачи кои се печеле во Египет биле 

давани како подароци за умрените богови. 

 Исто така и Старите Грци ги приложувале медените колачи на своите богови. 

Во грчките книги со рецепти се најдени многу рецепти за колачи со мед. Сирењето 

го мешале со мед за да биде поубаво. Тие сметале дека медот не е само храна туку и 

лек. Историјата покажува дека медот бил водечки антибиотик пред производството 

на пеницилинот, кој се користел за отворени рани и за повреди. За иста цел медот се 

користи и денес. Хипократ уште во 5 век пред новата ера им го припишувал медот и 

на здравите и на болните лица. Тој навел дека медот има лековито својство и помага 

при лечење на заболувања на кожата, лечел од кивање и многу други болести. По 

неговата смрт се создадени легенди кои говорат за рој пчели кои живеат во 

гробницата на неговиот татко и произведуваат мед кој тогаш бил користен за лечење 

на болни деца кога друго ништо не помагало. 

Со систематското изучување на пчелите се занимавал и Аристотел, кој во 

своите капитални дела во десет тома „Историја на животните“ многу страници 

посветил на пчелата. Хомер, Аристотел и Питагора наведувале дека медот е клучна 

состојка за добро општо здравје. 

Старите Грци и Римјаните го користеле медот како конзерванс за долготрајно 

чување на месото во свежа состојба. 

Освен како храна и за подготовка на пијалак, Римјаните медот го користеле и 

во козметиката и во медицината. Освен тоа, тие медот го користеле и како подарок 

за своите богови. Војниците го употребувале како антисептик за лечење рани. Па 

дури и Ханибал, според легендата, им давал на своите војници мед и оцет по 

преминувањето на Алпите со слонови. 

Медот е чудо, тој никогаш не се расипува. Археолозите откриле 2.000 години 

стари садови со мед во египетските гробници, а тој сѐ уште бил вкусен. 

Единствениот хемиски состав, ниската содржина на вода и релативно високата 

киселост во медот создаваат ниска рН (3.2-4,5), што го спречува развојот на 

бактерии или други микроорганизми. 

Пред околу 300 години пред новата ера пчелата била амблем на парите во 

Грција и Ефес. Пчелата е симбол на грчката божица Артемиде. Јулие Цезар го 

прифатил медот како еден вид валута која се користела за плаќање на порез наместо 
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злато. Во 11 век, германските државјани го плаќале данокот на имот со мед и со 

пчелин восок. 

Една стара изрека која непроверено му се припишува на Алберт Ајнштајн 

вели дека „ако ги снема пчелите ќе го снема и човечкиот род“. Видот кој преживеал 

во последното ледено доба на Земјата, денеска сериозно е загрозен од човековите 

активности. 

Во Северна Америка, Европа и Блискиот Исток, како и во делови на Азија 

алармантно се намалува бројот на пчели. За да се спречи таквиот тренд, неопходни 

се мерки на заштита. Министерството за земјоделие на САД соопштило дека 

колониите за производство на мед опаднале за 5,5 милиони единки во 1950 година, и 

на 2,5 милиони во 2007 година. 

Пчелите се неопходни за да ги опрашат посевите од кои се храни целото 

светско население. Од 100 вида растенија 90% од светската храна, дури 70% 

отпаѓаат на опрашувањето на пчелата, се наведува во извештаите на Обединетите 

нации. 

„Човековиот род створил илузија дека во 21 век има технолошки способности 

независни од природата“, навел директорот на програмата на Обединетите нации за 

заштита на животната средина. „Пчелата ја покажува реалноста дека сме повеќе, а не 

малку зависни од природата во светот, во кој има близу седум милијарди жители“. 

До медот никогаш не се доаѓало лесно, пчелите секогаш го бранеле својот 

имот и својот дом. Човекот ги уништувал пчелите, им ги одземал медот и восокот, 

што значи дека тој ги ловел пчелите. На ѕидот на една пештера во Аранската 

пештера во Валенсија, во Шпанија, настаната уште во палеолитската доба (пред 

скоро 20.000 години), има цртеж кој ги претставува двата пчелари како се качуваат 

на една карпа. Еден од нив веќе дошол до целта и се брани од ројот пчели, држејќи 

сад со цел во него да стави саќе со мед. 

Во младото камено доба (неолит), кога луѓето имале свои населби и обичаи, 

ги обележувале стеблата на пчелите кои ги наоѓале во шумата како свои, удирајќи ги 

со секира во дрвото и обележувајќи ги со свој знак. Се сметало дека пчелите кои се 

наоѓале на тоа дрво имале свој сопственик и никој не ги чепкал. Тоа биле првите 

почетоци на пчеларење. 

Старите Египќани и Асирците меѓу првите одгледувале пчели. И ако 

стручњаците се спорат за тоа дали пчеларството им било познато на староседелците 

на американскиот континент, има податоци дека шпанските конквистадори во 1600 
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година пронашле кај домородското население на Мексико и Централна Америка 

развиена постапка за одгледување на пчелите за добивање мед. Други сметаат дека 

пчелата и медот не им биле познати на староседелците на овој континент. Се смета 

дека со првата цивилизација се донесени пчелите негде околу 1622 година, а со нив 

паралелно и растенијата кои се опрашуваат со помош на пчелите. Пчелите брзо се 

рашириле, но сами не поминале преку планината Роки во Калифорнија, сепак 

пристигнале со брод. Современото полјоделство, лозарство и овоштарство во 

Калифорнија, како и во плодните региони на сите континенти не може да се 

замислат без пчели, а врвните производи без мед. 

 

1.3.2. Нутритивните својства и значењето на медот во исхраната на 

човекот 

 

Лошата исхрана и недвижењето како начин на живот се причини за најголем 

дел од морбидитетот и морталитетот во светски рамки. 

Бидејќи луѓето размислуваат за храната и ја јадат храната како целина, а не 

нејзините состојки, обезбедувањето информации за хранливите материи е неопходно 

за да се информираат потрошувачите. 

Означувањето на нутритивните својства за одредена храна се однесува на 

информациите за присутност на енергетска вредност и на одредени хранливи 

материи во храната. Задолжителното обезбедување на нутритивните информации на 

пакувањата треба да помогне во активностите за исхраната како дел од политиките 

за јавно здравство, кои би можеле да вклучат научни препораки за нутритивна 

едукација наменети за јавноста и да поддржуваат избор на храна врз основа на 

информираност. Со цел да се олесни споредбата на произведеното пакувања од 

различна големина, задолжителното означување на нутритивните својства треба да 

се однесува на количества од 100 г или 100 мл и, доколку е соодветно, да се 

овозможи обележување за дополнителни дози. Одредени нутритивни елементи се 

важни за јавното здравје, како што се заситените масти, шеќерите или натриумот. 

Оттаму, во означувањето на нутритивните својства е потребно да се наведат 

количествата хранливи елементи присутни во храната. 

Целта на декларирањето на нутритивните вредности е да обезбеди основа 

крајниот потрошувач да носи одлуки врз основа на информираност, важно е да се 
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овозможи крајниот потрошувач да може лесно да ги разбира информациите 

наведени во означувањето. 

Медот од пчелите содржи над 70 разни видови материи кои се потребни за 

развојот и функцијата на организмот кај човекот. 

Основни и најважни компоненти на медот се јаглехидратите. Тие 

претставуваат 95-98% од сувите материи. Јаглехидратите во медот се претставени од 

2 моносахарида, 11 дисахариди и 12 олигосахариди. Добар дел од овие шеќери не се 

среќаваат во растенијата и животните, а се синтетизираат само при дејство на 

ензимот инвертаза врз нектарот и секретите. Од сите застапени шеќери во медот 

најголем дел (над 68% при медот од нектарот и над 62% при медот од секретите) 

отпаѓа на моносахаридите - глукоза и фруктоза, споени во поимот инвертен шеќер. 

Инвертните шеќери му даваат на медот голема биолошка и профилактичка вредност, 

бидејќи непроменети поминуваат во крвта, без тоа да е проследено со зголемување 

на крвниот шеќер. 

Медот од пчелите од повеќе растенија содржи до 5%, а при некои видови 

(багремов, лавандулов, манов) и од 8 до 10% сахароза (шеќер од трска). А доколку 

пчелите исклучително се хранат со цветна паша, трансформирањето на сахарозата во 

инвертен шеќер речиси секогаш е потполно, па таквиот мед содржи незначително 

количество сахароза (помалку од 1%). Доколку на пчелите намерно им се дава 

сахароза, тогаш тие не постигнуваат да ја инвертират, па во медот заостанува 

релативно поголемо количество сахароза. Истата појава може да се забележи и 

доколку кошниците се држат во непосредна близина на фабрика за шеќер, односно 

во близина на трговски складишта, бидејќи во нив пчелите наоѓаат обилни 

количества сахароза. 

Водата е втора компонента по застапеност во медот од пчелите. Количеството 

варира од 15 до 23%. Од неа зависат некои физички својства на медот 

(кристализацијата, вискозноста, релативната густина и др.). 

Во мали количества во медот од пчелите се содржани и органските киселини: 

мравја, оксалова, лимонска, винска, млечна, јаболчна, пироглутаминова, гликозна, 

валеријанова, бензоена и некои виши масни киселини. Добар дел од тие киселини се 

содржани во медот во вид на естери, од кои зависи аромата на медот. 

Во медот се наоѓаат соли (најмногу фосфати, хлориди и сулфати) и микро и 

макроелементи (калај, натриум, калциум, фосфор, сулфур, хлор, магнезиум, железо, 

алуминиум, жива, манган, хром, цинк, олово, арсен, кадмиум, титан и др.). 
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Количеството на белковините во медот е незначително. Тие варираат од 0 до 

1,67%, при што медот од секретите содржи повеќе протеини во однос на медот од 

нектарот. 

Во медот од пчелите се содржани 18 вида аминокиселини: лизин, хистидин, 

аргинин, аспарагинска киселина, треонин, серин, глутаминска киселина, пролин, 

глицин, цистин, валин, метионин, изолеуцин, леуцин, тирозин, фенилаланин и 

триптофан. Од сите најголемо е количеството на пролин - 80% од вкупната 

содржина на аминокиселините. 

Во медот се наоѓаат голем број разни ензими - инвертаза, диастаза (амилаза), 

каталаза, кисела фосфатаза, гликозо-октаза, полифенолоксидаза, пероксидаза, 

естераза и протеолитички ензими. Од витамините медот ги содржи: А, Б, Б2, Б3, Б5, 

Б6, Б7, Б9, Ц, Е и К. 

Медот од пчелите содржи и незначителни количества липиди, кои се состојат 

од триглицериди, стероли, фосфолипиди, слободни масни киселини (палметинска, 

олеинска, лауринова, стеаринска и др.) и естери на масните киселини. 

Според хемискиот состав шумскиот мед (медликовецот) се разликува, 

бидејќи има за приближно 10% помалку смеса на фруктоза и глукоза, содржи повеќе 

сахароза, декстрин и минерални материи. Содржината на смесата глукоза и 

фруктоза, односно инвертниот шеќер, се движи помеѓу 58,6% и 74,8%, според некои 

автори 60%, вода помеѓу 13,56% и 17,80%, сахароза од 0,61% до 5,74%, декстрин од 

6,02% до 14,41% и пепел од 0,29% до 1,29%.  

Од сите животни намирници кои ги користи човекот во својата исхрана, 

медот благодарение на својот хармоничен однос помеѓу различните состојки и 

комплексот на функционирање претставува една од најважните нутритивни 

компоненти. Хранливата и лековита вредност на медот одамна е позната. Главна 

состојка на медот се шеќерите и тие му даваат висока калориска вредна храна, 

особено што шеќерите во медот се моносахариди (прости шеќери), за разлика од 

сложените шеќери како што е кристалниот бел шеќер. Лекари и нутриционисти 

утврдиле дека вредноста на медот не доаѓа само од шеќерите, туку и од минералниот 

состав, витамините, ензимите и антибактериските материи во медот, кои му даваат 

особено значење во исхраната на сите категории луѓе, а особено на децата и на 

старите лица. Многу лекари препорачуваат да се додава во исхраната на децата, и 

што е можно повеќе да се исклучува од исхраната кристалниот бел шеќер и да се 

заменува со медот. Исто така, кај старите лица се препорачува да консумираат мед, 
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бидејќи им го јакне и подобрува функционирањето речиси на сите органи и затоа во 

некои земји медот го нарекуваат „млеко за стари“.  

Како извор на минерални материи кои се неопходни за секој организам медот 

е од големо значење. Има минерални материи кои на организмот му се потребни во 

поголемо количество, а тоа се: калциум, магнезиум, натриум, сулфур, хлор и железо. 

Исто така има и минерални материи кои на организмот му се потребни во помало 

количество, односно во трагови. Тоа се бакарот, јодот, манганот, кобалтот, цинкот и 

молибденот. Сите овие неоргански мaтeрии имаат важна улога во изградбата на 

скелетот, влегуваат во составот на клетките и дејствуваат во ензимскиот систем. 

Минералните материи како што се бакарот, железото и манганот се значајни за 

одржување на крвта. Недостигот од железо во крвта предизвикува анемија. Медот 

како храна има огромна предност кога ќе се споредува со кристалниот бел шеќер. 

Нашиот организам е принуден овие шеќери да ги разложи на прости состојки, 

додека сахарозата од нектарот пчелата тоа го прави со помош на ферментот 

интераза. Со тоа нашиот организам е ослободен од напорот за разложување, притоа 

гликозата преминува директно од дигестивниот тракт во крвта, истото се случува и 

со фруктозата, само малку побавно. За лицата што имаат слабо варење или нивниот 

организам не лачи ензим инвертаза и амилаза, медот е многу значаен. Во последно 

време има сѐ повеќе докази дека преголемото користење на сахарозата во вид на бел 

кристален шеќер и разните сирупи може да бидат многу штетни за човековиот 

организам. Може да се забележат многу истражувања со кои се потврдува 

поврзаноста на срцевите заболувања со претераното користење бел кристален шеќер 

од трска и шеќерна репка. Но овие негативни појави не се констатирани при 

користење на медот. За спортисти и луѓе кои се занимаваат со напорни работи 

подолг или пократок период, медот е одличен извор на калории кои непосредно 

влијаат на зголемување на силата во организмот. Темпото на живот на современиот 

човек е многу исцрпувачко, па доколку се консумира медот тоа позитивно би 

влијаело на продуктивноста на работата. Секојдневната употреба на медот во 

исхраната би влијаело на подобрување на активниот живот на поединецот со што 

општеството би имало голема корист. 

Хранливата вредност на медот, поради големото количество јаглехидрати, 

укажува на тоа дека медот е високоенергетски производ - енергетска вредност на 1 

кг мед се споредува со онаа на: 3 кг јунешко месо; 50 јајца; 5,5 литри млеко, 3 кг 

речна риба; 1 кг шунка; 5 кг портокали; 3 кг банани итн.  
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Повеќе автори го истакнуваат големото значење за човечкиот организам на 

присутните во медот минерални материи, витамини, ензими, аминокиселини, 

органски киселини и др. Овие материи се апсолутно неопходни за организмот, 

меѓутоа нивното количество во 100 г мед (препорачана дневна доза) е од неколку 

десетици до неколку стотици пати помало од секојдневното потребно количество од 

овие материи. Според тоа, како хранителен производ медот може да се третира како 

извор, пред сѐ, на лесно ослободувачка енергија и лесно приемливи јаглехидрати и 

како дополнителен, но не и основен извор на другите споменати материи. 

Медот е производ кој може да се употребува секојдневно од сите возрасни 

структури на луѓе. Медот се препорачува како храна за деца, спортисти, возрасни 

лица кои се занимаваат со тешка физичка или умствена работа. Медот се употребува 

како храна во чиста состојба или како засладувачко средство наместо шеќер (во 

кафе, млеко, чај, лимонади). Се употребува во слаткарството за изработка на голем 

број слаткарски специјалитети, на кои медот им дава не само сладок вкус и 

карактеристична арома туку и подобар вкус, подолготрајно чување и структура во 

споредба со слатките подготвени со шеќер. 
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2. МАРКЕТИНГ-ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Sallant and Dillmant (1994) истакнува дека претпријатијата треба да го 

идентификуваат проблемот кој ќе им помогне да го решат тој проблем, и дури потоа 

да преземаат соодветни активности за маркетинг-истражувањето. 

Ако го споредиме маркетингот со долг воз со многу вагони, тогаш маркетинг-

истражувањето би ги имало двете улоги, на мотор кој би му давал сила на возот и на 

сврзувач кој ги поврзува индивидуалните вагони за да формира кохезивна структура. 

Со други зборови, маркетинг-истражувањето е повеќестрано и претставува мозок и 

сила на секоја маркетинг организација (Aaker et al., 2001). 

Во литературата може да се сретнат многубројни дефиниции за поимот 

маркетинг-истражување, но сепак сите тие дефиниции имаат слична или идентична 

содржина на третирана проблематика. Американското здружение за маркетинг 

(American Marketing Association) поимот маркетинг го дефинира како функција 

којашто ги поврзува консументот, потрошувачот и јавноста. Со маркетерот преку 

информации - информации кои се користат за пронаоѓање и дефинирање на 

маркетинг-можностите и проблемите; генерирање, подобрување и проценување на 

маркетинг-дејности; следење на маркетинг-резултатите и подобрување на 

разбирањето на маркетингот како процес. Маркетинг-истражувањето ги наведува 

бараните информации коишто треба да се однесуваат на овие проблеми, го креира 

методот за собирање информации, управува со процесот на собирање информации и 

него го имплементира, анализира и ги пренесува наодите и нивните импликации. 

Оваа дефиниција ја нагласува улогата на маркетинг-истражувањето како помошник 

при донесувањето одлука. Главна карактеристика е вклучувањето на определбата и 

интерпретацијата на потребните информации. Многу често во потесна смисла се 

смета дека маркетинг-истражувањето е само собирање и анализирање на податоците 

кои ќе ги користи некој друг. Фирмите можат да постигнат и одржат конкурентска 

предност преку креативно користење на пазарните информации. Понатаму, 

маркетинг-истражувањето се дефинира како влез на информации при одлучувањето, 

а не само како проценување на донесената одлука. Маркетинг-истражувањето 

самостојно не гарантира успех; но мудрото користење на маркетинг-истражувањето 

е клуч на достигнувањата во бизнисот. Конкуренцискиот пробив се воспоставува 

како резултат на тоа како се користат информациите, а не како резултат на тоа кој ја 

поседува или не истата информација (Aaker et al., 2001). 
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Bennett (1988) истакнува дека маркетинг-истражувањето ги определува 

бараните информации за решавање на определен проблем, го определува методот за 

собирање информации; управува и го имплементира процесот на собирање 

податоци; ги анализира резултатите и ги соопштува наодите и нивните импликации. 

Од друга страна, Kinnear and Taylor (1996) наведуваат дека „маркетинг-

истражувањето е систематски и објективен приод на развојот и обезбедување 

информации за донесување одлука во процесот на маркетинг-менаџментот“, кој 

вклучува четири основни елементи што треба да бидат вклучени во една 

дефиниција, а тоа се: систематичност; објективност; информираност и донесување 

одлука. 

Преостанатите два елементи од дефиницијата на Kinnear and Taylor (1996) се 

информациите и процесот на донесување одлуки. Токму овие елементи го прават 

маркетинг-истражувањето поразлично од истражувањата кои се прават во другите 

полиња. Првична цел на маркетинг-истражувањето е да понуди информација, а не 

податок. Додека, пак, информацијата како обработен податок е во директна 

функција со носењето одлука од страна на маркетинг-менаџментот. 

Како компонента на инфoрмативниот маркетинг-систем, Kotler (2000) 

маркетинг-истражувањето го дефинира како систематско планирање, собирање, 

анализирање и известување за податоците и наодите значајни за специфична 

маркетиншка ситуација со која се соочува компанијата. 

Јаќовски и Ристевска-Јовановска (2009) сметаат дека маркетинг-

истражувањето треба да го опфати сето она што е сврзано со елементите што го 

чинат маркетингот, односно сето она што е сврзано со пазарот, побарувачката, 

потрошувачите, производите, продажбата и дистрибуцијата, економската пропаганда 

и слично. 

Според Секуловска и Башевска-Ѓорѓиеска (2008), маркетинг-истражувањето 

претставува проблемски ориентирана истражувачка активност насочена кон 

собирање, обработка и анализа на податоци кои се основен информативен инпут при 

одлучувањето на менаџментот. Од оваа дефиниција јасно се гледа дека маркетинг-

истражувањето претставува дисконтинуиран процес кој се презема со цел добивање 

информации за решавање на конкретен проблем или донесување одлука, како и тоа 

дека тој ги опфаќа активностите на собирање, обработка и анализа на податоците со 

што обезбедува нивна трансформација во информации корисни за маркетинг-

менаџментот. 
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Маркетинг-истражувањето е процес кој применува научна методологија и се 

спроведува низ повеќето фази, почнувајќи од правилното дефинирање на 

проблемите или можноста, од што директно зависи успешноста на целокупната 

натамошна постапка изразена преку поставување на целите на истражувањето, 

изборот и употребата на методите за истражување изразени преку поставување на 

целите на истражување, изборот и употребата на методите на истражување, изборот 

на извори на потребните податоци, како и обработката и анализата на добиените 

податоци, со што истите стануваат информации врз чија основа се создава можност 

за предлагање алтернативни решенија на конкретен проблем. Процесот на 

истражување се заокружува со извештај во кој се наоѓаат предлози за решавање на 

истиот (Секуловска и Башевска-Ѓорѓиеска 2008). 

Маркетинг-истражувањето ја поврзува организацијата со нејзината 

маркетинг-околина. Тоа вклучува специфицирање, собирање, анализирање и 

интерпретирање на информации за да му помогне на менаџментот да ја разбере 

определената пазарна околина, да ги идентификува проблемите и можностите и да 

го развие и процени правецот на маркетинг-акцијата. Процесот на маркетинг-

менаџментот вклучува анализи на ситуации, развој на стратегија и развој и 

имплементација на маркетинг-програма. Секоја од овие области вклучува мноштво 

од одлуки кои треба да бидат поткрепени со информациите од маркетинг-

истражувањето. За да биде ефикасно маркетинг-истражувањето, потребно е да биде 

соодветно, навремено, точно и етичко (морално) (Aaker et al., 2001). 

 Имено, маркетинг-истражувањето претставува едно комплексно истражување 

чиишто резултати се информациите. Претпријатијата со примена на добиените 

информации од спроведеното истражување се стремат да произведат таков производ 

кој ќе ги задоволи целосно потрошувачите, производот да го дистрибуираат на 

начин кој е најпогоден за потрошувачите, навремено да ги информираат 

потрошувачите за квалитетот и карактеристиките на производот, да определат цена 

за производот која ќе одговара на неговата вредност и на можностите на 

потрошувачите (Секуловска и Башевска-Ѓорѓиеска, 2008). 

 Kent (2007) посочува дека информациите добиени од маркетинг-

истражувањето менаџерите може да ги користат на повеќе начини и тоа: 

 

 За решавање на еднократните проблеми и прашања; 

 За креирање на идни планови и цели; 
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 За следење на сите промени во средината и ажурирање на информациите 

кои претпријатијата ги поседуваат; 

 За креирање на база на податоци и информации или, пак, креирање на 

информациски маркетинг-систем кој ќе може да се користи како средство 

за правење на различни анализи или да се применува за различни 

маркетинг-техники; 

 За креирање на материјали кои ќе служат за преговарање во маректинг-

агенции, медиуми, дистрибутери, добавувачи и субјекти кои се поврзани со 

работата на компанијата.  

 

2.1. ПРОЦЕС НА МАРКЕТИНГ-ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Процесот на маркетинг-истражувањето може да се подели на помали или 

поголеми фази. Во зависност од желбата или потребата за помалo или поголемo 

детално опишување на методологијата на маркетинг-истражувањето, бројот на 

фазите може да се движи од пет до девет. Како основа Green et al. (1998) ги зема 

следните пет фази во маркетинг-испитувањето и тоа: 

 

 Дефинирање на проблемите и целите на истражувањето; 

 Развивање план за истражување; 

 Собирање податоци; 

 Анализа на податоци и 

 Сумирање на наодите и известување. 

 

Секуловска и Башевска-Ѓорѓиеска (2008) сметаат дека за да може да се 

разбере самиот процес на истражување, активностите што се одвиваат по еден 

определен редослед се поделени во неколку фази кои се опфатени во група на 

активности кои би можеле да се одвиваат во рамките на секоја поодделна фаза. 

Според Секуловска и Башевска-Ѓорѓиеска (2008), процесот на истражувањето 

има повеќе фази, а тие се: 

 

 Дефинирање на проблемот и целите; 

 Истражувачки проект; 

 Податоци и извори; 
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 Методи за собирање податоци; 

 Форми за собирање податоци; 

 Метод на примерок;  

 Обработка и анализа на податоците и 

 Извештај од истражувањето. 

 

2.1.1. Дефинирање на проблемот и целите 

  

Под поимот проблем се подразбира некаков проблем или можност во 

работењето кои постојат за претпријатието. Дефинирањето на потребите и целите е 

прв чекор што се презема во самиот истражувачки процес. Дефинирањето на 

проблемот најдобро се разгледува како дефинирање на решението - изборот на 

областа треба да биде богата со идеи за да го реши проблемот. Дефинирањето на 

проблемот е креативен акт. 

Aaker et al., (2001) наведуваат дека истражувачките проблеми многу веројатно 

е да бидат лошо дефинирани, делумно разбрани и да им недостигаат можните 

алтернативи на одлучување кои треба да бидат анализирани. Со точно дефинирање 

на проблемите се комбинираат податоците со судовите што бараат вистинско 

размислување и напор. Проблемите, можностите и „непроблематичните“ ситуации 

се тесно поврзани структурално.  

Откога успешно е дефиниран проблемот, има услови да се дефинира и да се 

постави целта, со што истражувачкиот проект којшто е започнат треба да се 

реализира, со што ќе придонесе за надминување односно за решавање на проблемот. 

 

 

 Слика 1. Развој на хипотеза 

(Извор: Aaker D., Kumar V. and Day G. Marketing research. 7-th ed. United States of 
America: Jeff Marshall and sons Inc; 2001.) 



41 
 

 

За развојот на секоја хипотеза значаен фактор е истражувачот јасно да ги 

претстави целите. Кога еднаш ќе се постават хипотезите, преостанатиот дел од 

истражувачкиот процес се спроведува механички и рутински, самиот развој на 

хипотезата е прикажан на слика 1. 

 

2.1.2. Истражувачки проект 

  

Истражувачкиот проект е втората фаза од маркетинг-истражувањето, тоа 

може да се опише како еден план по кој ќе се одвива самото истражување, поточно 

истражувачкиот проект претставува еден шематски план што се користи како 

патоказ низ истражувачката студија, сѐ со намера за постигнување на нејзините 

цели.   

 Во зависност од видовите на истражувачките проекти, различни автори даваат 

различни видови истражувачки проекти. Churchill (1996) наведува три истражувачки 

проекти, при што произлегуваат и трите видови истражувања кои настануваат со 

нивната примена и тоа: 

 

 Експлораторен истражувачки проект (exploratory); 

 Описен истражувачки проект (deskriptive) и 

 Каузален истражувачки проект (causal). 

 

Aaker et al. (2001) наведуваат дека трите основни категории на 

истражувањето: експлоративно, дескриптивно и каузално, се разликуваат значајно во 

поглед на истражувачката намера, истражувачките прашања, точноста на хипотезите 

кои се формираат и методите на прибирање податоци коишто се користат. 

 

2.1.3. Податоци и извори 

 

Откако во истражувачкиот процес се идентификувани и дефинирани 

проблемот и целите на истражувањето со кои е дефиниран опсегот на 

истражувањето, престанува активноста која во преодно знаење посочува кои 

информации се неопходни за полесно формулирање на хипотезите како можни 

одговори на истражувачкиот проблем и кои преостанати формулации се неопходни 
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за другите активности во самиот истражувачки процес. На слика 2. се прикажани 

иницијалните степени во истражувачкиот проект и изворот на податоци. 

 

 

Слика 2. Иницијални степени во истражувачкиот проект и извори на 

податоци 

(Извор: Kinnear C, Taylor R. Marketing Research, an applied approach. Mc. Graw-Hill. 
INC: New York; 1996.) 

 

Основна и значајна работа кај секое истражување е точно располагање со 

соодветните сознанија на база на кои може да се добие јасна слика за истражуваниот 

проблем. Во економската литература, за обележување на наведените сознанија се 

употребуваат два поима: поимот податок и поимот информација. Со поимот податок 

се обележува она известување, односно сознание за соодветниот проблем што е 

сурово, необработено и најчесто нумерички искажано. Спротивно на тоа, како 

информација се третира она известување што е резултат на соодветна, извршена на 

друго место и во друго време, обработка на соодветни податоци. Може да заклучиме 

дека податокот се јавува како суровина, а информацијата како производ на таа 

суровина. Сѐ до моментот на конструирање соодветни заклучоци за истражуваниот 

маркетиншки проблем, сознанијата што се собираат за истиот ги поседуваат оние 

белези коишто го карактеризираат поимот податок (Секуловска и Башевска-

Ѓорѓиеска 2008). 
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Јаќовски и Јовановска (2009) истакнуваат дека еден од начините за 

групирањето на податоците се врши од аспект на: обликот на изразувањето: 

квалитативни и квантитативни; степенот на објективност: субјективни и објективни 

и применетата научна методологија: искуствени и научни. 

Секундарните податоци се оние информации кои претходно се собрани од 

интерни извори (извештаи од разни истражувања и сл.), екстерни извори 

(публикации, списанија, книги и сл.) и комерцијални извори (набавка од специјални 

добавувачи). На слика 3. се прикажани начините на истражување на секундарните 

податоци. 

 

Слика 3. Начини на истражување на секундарните податоци 

(Извор:Dibb S., Simkin L., Pride M.W. and Ferrell O.C.. Marketing. Europsko izdanje. 
Biblioteka “Gospodarska misao” Mate: Zagreb; 1995.) 

 

Според Aaker et al. (2001) придобивки на секундарните податоци се: низок 

трошок; направен мал напор; помалку време; во некои случаи поточни и од 

примарните податоци и некои информации кои може да се добијат само од 

секундарните податоци. Како ограничувања на секундарните податоци авторите 

сметаат дека се: собрани за друга намена; немање контрола на собраните податоци; 

може да не се многу точни; може да не се прикажани во бараната форма; може да се 

застарени; може да не одговараат на барањата и потреба да се направат многубројни 

претпоставки. 

 

Слика 4. Начини на истражување на примарните податоци 
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(Извор:Dibb S., Simkin L., Pride M.W. and Ferrell O.C.. Marketing. Europsko izdanje. 
Biblioteka “Gospodarska misao” Mate: Zagreb; 1995.) 

 

Кај начините на истражување на примарните податоци (слика 4.) може да се 

види дека тие се собираат со помош на истражување со набљудување, со помош на 

анкета и експериментално истражување. 

Luck (1970) наведува дека како најчести извори на примарните податоци се: 

продавачите: трговците, персоналот во продажба, трговските патници; купувачите: 

лицата што вршат избор при купувањето; корисниците: лицата кои користат или 

трошат определен производ и други посматрачи: лица кои не спаѓаат во претходно 

наброените категории. 

 

2.1.4. Методи за собирање податоци 

 

Самиот избор на метод за прибирање податоци има потреба од определен 

број дополнителни одлуки. Правилниот избор на методот што ќе се применува за 

прибирање на податоците за соодветно истражување придонесува за успешноста во 

спроведувањето на маркетинг-истражувањето. Вистинскиот избор на методот е 

зависен од условите во кои тие се применуваат. Вредноста на изборот на методот е 

извршена правилно доколку се овозможи оптимално реализирање на поставените 

цели во истражувањето. Изборот на методите е ограничен и од природата на 

пазарните потреби кои се истражуваат, од самите цели на истражувањето, од 

приодите кои се застапени во самото истражување, дали во истражувањето треба да 

се дојде до откритие само на објективните или и на субјективните елементи на 

истражуваниот пазарен проблем (Секуловска и Башевска-Ѓорѓиеска 2008). 

Методите за собирање податоци се поделени на методи за собирање податоци 

со комуницирање и на методи за собирање податоци со набљудување (Churchill and 

Brown, 2004). 

Методите за собирање податоци според Bums and Buch (2003) се поделени во 

две групи. Во првата група спаѓаат следните методи: метод на набљудување и 

фокусни групи и други квантни методи во кои се вбројуваат: длабинско интервју, 

анализа на протокол и проективни техники. Додека, пак, во втората група ги 

вбројуваат следните методи на испитување: лично административно испитување, 

компјутерско административно испитување и самоадминистративно испитување. 
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Додека, пак, Marušićи и Vranešić (2001) методите на собирање на примарните 

податоци ги делат на: методи на набљудување и методи на испитување. 

 

2.1.5. Форми за собирање податоци 

 

Во маркетинг-истражувањето се применуваат прашалници и механички 

инструменти како форми за прибирање на потребните примарни податоци. 

Прашалникот како форма за собирање информации е многу приспособлив 

инструмент којшто дава можност на различни начини да се поставуваат прашањата, 

поточно тоа е најопшто средство со кое се прибираат потребните примарни 

податоци.  

Според Kotler (2000) прашалникот, во поширока смисла, се состои од збир од 

прашања кои се претставени на еден испитаник сѐ со цел да се добијат неговите или 

нејзините одговори. Прашалникот е многу флексибилен, поточно постојат многу 

начини на коишто може да се постават прашања. 

Во маркетинг-истражувањето, формата на прашањата поставени во 

прашалникот има големо влијание врз добиените одговори.  

Составувањето на прашалникот, поточно формирањето на неговата структура 

претставува процес кој опфаќа повеќе чекори.  

 

 2.1.6. Метод на примерок 

 

Примерок е дел од популацијата избрана за истражување на пазарот којашто 

ја претставува популацијата како целина. Според Благоев и Ристовски (2003), 

примерокот не претставува ништо друго туку избран дел од основната маса или 

популација. Примерокот треба да биде репрезентативен. Изборот на примерокот има 

за цел за што пократко време, а воедно и со многу помали трошоци да се добијат 

потребните информации за карактеристиките на целокупната маса која потекнува од 

примерокот. Маркетинг-истражувањето кое се применува денес не би постоело 

доколку не се користи методот на примерок.  
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2.1.7. Обработка и анализа на податоците 
 

 

Обработката на податоците започнува веднаш штом ќе се соберат податоците 

при спроведувањето на истражувањето на терен. Покрај овие податоци, во 

обработката е потребно да се употребат и материјалите што се добиени и од 

секундарните извори, кои се делумно обработени во едно друго време и за други 

цели и потреби. Начинот на обработката на податоците може да се изврши рачно или 

машински, додека изборот на методот на обработка на податоците ќе зависи од 

целите на истражувањето, од бројот на податоци кои се на располагање на 

потребните средства, стручноста и способноста на лицата кои учествуваат во 

обработката и др. Петковски (1987) истакнува дека како многу важен фактор при 

обработката на материјалот се јавува целта што се поставува со конкретното 

истражување. При обработката на податоците, прва работа која се презема е: 

средувањето, кодирањето и табелирањето на податоците. 

 

 

2.1.8. Извештај од истражувањето 

 

 

Сите фази се значајни и битни, но оваа фаза може да се каже дека е многу 

значајна во процесот на истражувањето. Доколку правилно се собрани, обработени и 

анализирани податоците, а извештајот е лошо, нејасно и конфузно напишан, 

безначајно е потрошено времето за спроведување на истражувањето, и сето тоа ќе 

биде безвредно и некорисно. 

Секуловска и Башевска-Ѓорѓиеска (2008) посочуваат дека извештајот за 

спроведеното истражување е еден од петте најважни променливи во однос на 

примената на истражувачките информации. 

 

2.2. ЕКСПЛОРАТОРНО ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Експлораторните истражувања се основен чекор во развојот на една 

истражувачка студија. Во основа, овој вид истражување е гаранција дека поголем 

дел од проблемот или важни конкурентни хипотези нема да бидат испуштени. 

Понатаму, ова истражување им овозможува со сигурност и на менаџерот и на 
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истражувачот да го видат пазарот низ очите на потрошувачот. За среќа, 

истражувачкиот проект е повторлив, а не последичен процес, така што 

испитувачката техника на полуструктурните разговори може да биде повторно 

употребена подоцна, кога структурираната студија повторно ќе се тестира. Доколку 

правилно се изведе тестирањето (испрашувањето), би требало да им се дадат 

можности на расподентите да ги изразат нивните фрустрации со специфични 

прашања, како и да ги идентификуваат недостатоците на обемот на прашањата 

(Aaker et al. 2001). 

Aaker et al. (2001) истакнуваат дека експлораторното истражување се користи 

кога некој сака да ги дознае општата природа на проблемот, можните алтернативи на 

одлуката и релевантните променливи кои треба да бидат разгледани. Во основа, има 

малку претходно знаење врз основа на кое треба да се надградува. Методите на 

истражувањето се многу флексибилни, неструктурирани и квалитативни, па така 

истражувачот започнува без претходна концепција за тоа што ќе биде пронајдено. 

Отсуството на структура дозволува да се бараат интересни идеи во врска со 

ситуацијата на проблемот. 

Како техники на експлораторното истражување според Churchill (1996) се: 

испитување на експерти; анализа на секундарните податоци; студија на случај и 

пилот-студија. 
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Слика 5. Облици на експлоративно истражување 

Извор: Marui M. i Prebeac D. Istrazivanje turistickih turista. Adeco: Zagreb; 2004. 

 

2.3. ДЕСКРИПТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ (АНКЕТНО 

ИСТРАЖУВАЊЕ) 

 

Дескриптивното истражување придонесува за опишување на една дадена 

активност или пак ситуација со која се соочува претпријатието, а истото е од големо 

значење за донесување соодветна одлука. Во маркетинг-истражувањата најмногу се 

користат истражувачките студии кои го вклучуваат деструктивното истражување и 

тоа за следните цели (Секуловска и Башевска-Ѓорѓиеска, 2008): 

 

 За опишување на карактеристиките на одделните групи, при што со помош 

на добиените информации од познати корисници за конкретен производ 

може да се направи обид да се развие профил на еден просечен корисник, 

притоа земајќи ги предвид приходот, полот, годините, нивото на 

образование и сл.; 
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 За оценување на пропорцијата на луѓето во определена популација којашто 

покажува определено однесување, при што може да се јави интерес од 

страна на компанијата за определување на популацијата на луѓето во 

определен радиус на еден предложен комплекс на пазарење; 

 За определување на перцепцијата за карактеристиките на производот, 

притоа една компанија сака да знае како потрошувачите го перципираат 

дизајнот на нивниот производ во споредба со конкурентскиот производ; 

 За да се определи степенот на која маркетинг-варијанта се поврзувани, 

една компанија може да го испита степенот на поврзаноста меѓу 

продажбата и карактеристиките на купувачите како што се годините и 

приходите и 

 За да направат специфични предвидувања, може да се јави интерес за 

нивна продажба во секоја од следните пет години, при што може да се 

планира нивото на намалување на продажбата и времето за обука на 

застапниците за продажба. 

 

2.4. КАУЗАЛНО ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
Каузалното истражување претставува еден вид конклузивно истражување, 

при што главна цел е да се добие доказ во врска со причинско-последователните 

односи на променливата. 

Кога е неопходно да се покаже дека една променлива ја определува или 

детеминира важноста на другите променливи, мора да се користи пристапот на 

каузално истражување. Дескриптивното истражување не е доволно, бидејќи сѐ што 

може да покаже е дека двете променливи се во некаков однос или корелација. Се 

разбира, потребно е да се знае дека постои однос или корелација на друг начин, ние 

не би знаеле дека постои некаква каузалност. Ние мора да имаме реален доказ дека 

една променлива ѝ претходи на друга и дека нема други каузални фактори коишто се 

одговорни за односот (Aaker et al. 2001). 

 

2.4.1. Експеримент 

 

Експериментот претставува научно испитување, при што еден испитувач 

управува и контролира една или повеќе независни променливи, а притоа ги 
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набљудува променливите во зависните променливи, што настанува како резултат на 

управување со независните променливи. 

 Со контролата која ја прави истражувачот, еден експеримент може да даде 

повеќе убедливи докази за причинскиот меѓуоднос, отколку експлораторната или 

описната студија, па од тие причини експериментот често пати се нарекува 

причинско истражување. 

 Како научно истражување во експериментот еден испитувач управува и 

контролира една или повеќе независни променливи, при што ги набљудува 

промените во зависните променливи што настануваат како резултат на управување 

со независни променливи. Експериментот има за цел да го измери ефектот на 

независните променливи врз една зависна променлива при контролирање на 

променливите коишто можат да внесат забуна. 
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3. НУТРИТИВНИ СВОЈСТВА НА МЕДОТ  

 

3.1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА МЕДОТ 

 

Медот е природна слатка супстанција која потекнува од производство на 

пчелите (Apis mellifera) со преработка на нектарот од растенијата, или од соковите од 

живите делови на растенијата или со собирање на екстрактите од растенијата кои 

пчелите ги собираат, преработуваат и додаваат во сопствените специфични 

супстанции, дефинирани одат во ќелиите на саќето додека да созреат. Оваа 

дефиниција на медот е дадена во Законот за квалитет на земјоделски производи 

(„Службен весник на Република Македонија бр.: 140/2010“). Со иста дефиниција 

медот е дефиниран и во Codex Alimentarius, како и во европската регулатива (Council 

Directive 2001/110/EC0. Со овие дефиниции се одредува двојното потекло на медот, 

како намирница од животинско и растително потекло. Исто така од овие дефиниции 

произлегуваат и преостанатите поделби на медот според потеклото на нектарскиот 

или цветниот мед, кои потекнуваат од нектарот на медоносните растенија, додека 

шумскиот мед потекнува главно од медената роса. 

Кога станува збор за медот главно се мисли на производите добиени од 

пчелите од видoт Apis medifera, и од другите видови пчели, па дури и осите го 

произведуваат и складираат медот во кошниците како извор на храна. Apis medifera -  

европска, афричка и блискоисточна пчела, денес распространета по целиот свет.  

Медот од овие видови пчели најмногу се собира, иако постојат и 

екогеографски локации на кои се собира доволно количество мед добиено од 

другите видови пчели. 

Медот е најзначаен пчелин параметар како квантитативно, така и во 

економски поглед. Исто така, медот е прв пчелин производ кој човекот го користел 

од дамнина Историјата за користење на медот е голема колку што е голема и 

историјата на човекот. Првите цивилизации поседувале и пишани документи од 

користењето на медот како еден од изворите на храна или како симбол во 

религијата, во магиските и во исцелителните ритуали (Bogdanov 2010 a). 

Основната поделба на медот според потеклото е на нектарен или цветен мед, 

кој потекнува од нектарот на медоносните растенија, и на шумски мед, кој 

медоносните пчели го произведуваат од секретот на делови од зимзелени и 
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четинарски растенија (медена роса) или од секретот од инсектите од редот 

Hemiptera. 

Цветниот (нектарски) мед пчелите го произведуваат од нектарот, секрет што 

го излачуваат растителните жлезди. Нектарот може да биде произведен и излачен 

внатре во цветот, тогаш станува збор за цветен (флорален) нектар и претставува 

суштински репродуктивна стратегија на растенијата. Нектарот се произведува и 

вонцветно (екстрафлорално), нектарските жлезди се лоцирани на кој било надземен 

дел од растението со исклучок на цветот. Екстрафлоралниот нектар има значајна 

улога за одржување на корисниот однос помеѓу растението и инсектите, животните, 

и претставува одбранбен систем на растението. Нектарот не е нуспроизвод на 

катаболизмот што растенијата тежнеат да го елиминираат од својот организам, туку 

слаткиот раствор што наменски се создава поради специфичноста на интеракцијата 

со животните, пред сѐ со потрошувачите (Bogdanov 2016 b). 

По хемискиот состав нектарот претставува воден раствор на шеќер во 

концентрација од 5% до 80%. Околу 95% на сувата материја од нектарот го 

сочинуваат јаглехидратите, а останатиот дел се аминокиселините (0,05%), 

минералите (0,02%-0,45%) и мало количество на органски киселини, витамини, 

ароматични соединенија, липиди, пигменти и др. Нектарот се состои од дисахариди, 

сахароза и моносахаридите: гликоза и фруктоза. Тие се константи за одреден вид 

растение во соодветна пропорција и вообичаено се проследени со минимално 

количество на други моносахариди (маноза, арабиноза и ксилоза), дисахаридите 

(малтоза, трехалоза и мелезитоза) и олигосахаридите (рафиноза и др.). 

Во својата студија Baker (1983) нектарот го поделил во четири различни 

класи во зависност од содржината на сахарозата и хексозата: сахароза доминантни 

(сахароза/хексоза>0.999), богата со сахароза (сахароза/хексоза = 0,5-0.999), богати со 

хексоза (сахароза/хексоза<0.1).  

Продукцијата на нектарот зависи од повеќе фактори: внатрешни поврзани со 

растенијата (големината, возраста и фазата на развој на цветот, големината и 

површината на нектарните жлезди, положбата на цветот, растителниот вид, сортата 

и др.), и надворешни, климатски и временски услови (влажноста, температурата, 

период од денот, карактеристика на земјиштето и др.). Концентрацијата на шеќерите 

во нектарот зависи од климатските услови, како што се температурата, влажноста, 

годишното време. Кога влажноста е поголема, се лачи поголемо количество нектар, 

со ниско количество на шеќери. Температурата исто така има важна улога. 
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Оптимална температура е од 100С до 300С. Максимална секреција на нектарот е 

напладне и рано попладне. Со оглед дека пчелата го собира нектарот за да ги 

задоволи своите енергетски потреби, тие би ги посетувале цветовите со сладок 

нектар (со содржина на шеќери од околу 50%). Ако нектарот има содржина на шеќер 

пониска од 5%, пчелите нема да го собираат (Bogdanov 2010b). 

Цветниот (нектарски) мед никогаш не е од исто потекло, односно од еден вид 

нектар. Освен нектар на доминантен вид растение, монофлорен мед секогаш содржи 

и нектар од други растителни видови. Постојат неколку илјади видови растенија на 

кои цветовите им лачат нектар и даваат полен, а само еден дел од нив е значаен за 

пчеларството. Во Европа постојат повеќе од сто ботанички видови кои може да 

дадат монофлорен мед (Persano Oddo et al., 2004). Многу од тие видови мед имаат 

локално значење бидејќи произведуваат од ограничено количество. 

Цветниот (нектарски) мед, според потеклото на нектарот кој влегува во 

неговиот состав може да биде: 

 

 Монофлорен (доколку во неговиот состав доминира нектар од одреден 

растителен вид) и  

 Полифлорен (доколку неговиот состав го сочинува нектар од повеќе 

растителни видови во различен однос). 

 

Најважни видови мед според медоносните растенија: 

 

 Багремовиот мед (од бел багрем) е со светла боја, кој во течна состојба е 

скоро безбоен, проѕирен и брзо кристализира. При кристализација станува 

бел, ситнозрнест; 

 Багремовиот мед (од жолт багрем) е доста светол, со пријатен вкус, но слаб 

мирис. При кристализација станува среднозрнаст, со бела боја; 

 Медот од жалфија има темнозелена боја со многу изразен мирис и вкус; 

 Ливадскиот мед е полифлорен, со златножолта до жолто-кафеава боја, има 

пријатна арома и вкус. Пчелите го подготвуваат од нектарот на различни 

цветови што растат на ливадите; 

 Медот од луцерка е со светла боја и речиси е безбоен, брзо кристализира, 

при што побелува и се згуснува. Има пријатна арома и специфичен вкус; 
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 Памуковиот мед има светла боја, а по кристализацијата - бела, со нежна 

својствена арома и пријатен вкус; 

 Медот од сончоглед е со златножолта боја, лесно кристализира, при што 

добива светло или зеленикав отсјај. Има слабо изразена арома, лесно 

киселкаст - горчлив вкус; 

 Медот од маслачка е златножолт, многу густ, лесно кристализира и има 

силен мирис и остар вкус кој пали; 

 Медот од фацелија е со светлозелена боја или речиси безбоен, лесно 

кристализира и има пријатен вкус; 

 Медот од тиква е златножолт, брзо кристализира и има пријатен вкус; 

 Медот од тутун, во однос на бојата - варира меѓу светла и темна, има 

непријатна арома и горчлив вкус; 

 Медот од јаболка е светложолт и има пријатен мирис; 

 Медот од малина е со светлобела боја и има пријатен мирис и специфичен 

вкус; 

 Медот од мајчина душица е скоро со неодредена боја и има многу пријатен 

вкус и мирис; 

 Медот од репa е белузлаво жолт, има густа конзистенција, брзо 

кристализира, има пријатен мирис, во вода тешко се растворува и при 

долго складирање прокиснува; 

 Медот од лаванда е со многу добар квалитет. Има златна боја и е со многу 

пријатен мирис и вкус и 

 Медот од питом костен е темен, има непријатен мирис и горчлив вкус. 

 

Меѓутоа, бидејќи пчелите многу ретко се ориентираат на еден вид цвет 

(паша), во прометот најчесто се наоѓа мед од разни видови смеси, со тоа што некоја 

од нив доминира, дали тоа ќе биде бојата, вкусот или мирисот. 

Медена роса-медлика е секрет излачен од еден вид инсекти растителни вошки 

(најраспространети инсекти од редот Homoptera), чиј устен апарат е за бодење на 

растителното ткиво со вшмукување на флоемскиот сок, кој е богат со хранливи 

состојки. Растителните вошки со овој сок ги задоволуваат своите потреби за 

протеини, кои процентуално се застапени со 1-2% флоемски сок, а остатокот од вода 

и шеќери вошките ги исфрлаат и се таложат во вид на слатки капки, првенствено на 

листот на дрвата (медена роса). Медената роса е раствор на концентриран шеќер од 
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5-60%, и тоа главно од сахароза, покрај малото количество на виши шеќери. Исто 

така содржи и мало количество на минерални материи, киселини и витамини 

(Bogdanov 2010b). Некои растителни вошки имаат сложен дигестивен тракт со 

филтрациски комори, па нивните екстракти стануваат богати со сахароза и вода. 

Другите видови вошки ги немаат овие комори, со што нивните секрети имаат друг 

состав. Постојат и видови вошки кои произведуваат поголемо количество 

трисахарид мелезитоза, која е слабо растворлива во вода, па медот од овие видови 

медена роса лесно кристализира во кошницата. 

Медената роса се јавува во голем број растителни видови, но главно кај 

дрвенестите растенија. Најзастапена е медената роса кај четинарите. Медената роса 

кај листопадните дрва се јавува периодично, во периодот на експанзија на некои 

видови растителни вошки. Општо правило е дека медената роса се излачува во јуни, 

јули и август, создавањето на медената роса зависи од многубројните ботанички и 

абиотички фактори кои не може да се предвидат, тоа е невозможно. Медената роса 

редовно се јавува во текот на топлите и суви лета, додека во ладните и дождливи 

лета истата изостанува. Поради тоа не се смета за редовна и сигурна паша. Во 

нашите краеви медената роса се јавува на дабот, липата, лешникот, костенот и 

четинарите, ела, бор и ариш. Не секоја медена роса е атрактивни за пчелите, пчелата 

ја собира само медената роса од дабот, липата и од костенот, исто така и од елата, 

борот и аришот. Покрај од дрвенестите растенија, медената роса се произведува и на 

зеленестите растенија, на пример на памукот, сончогледот и пченицата. Медената 

роса може да им служи на пчелите за исхрана во текот на сезоната, но не е добро за 

презимување на пчелите, бидејќи содржи големо количество на несварливи 

минерални соединенија кои предизвикуваат дијареја и угинување на пчелите. Медот 

кои пчелите го создаваат од медената роса е многу ценет во човековата исхрана, 

особено во некои земји (Германија, Австрија и Швајцарија), па во тие земји се 

оптимизираат условите за продукција на медената роса. 

Карактеристика на овој мед, според микроскопската анализа, се малите 

содржини на полен и спори, габички и алги. Од шумскиот мед најзначајни се медот 

од: смрека и дабовиот мед. 

Медоносната пчела работничка ги собира нектарот и медената роса од 

растенијата и ја носи во своето пчелино друштво. Во желудникот на пчелата се 

собира од 0,0325 до 0,040 г нектар. До својот пат кон кошницата пчелите додаваат во 

нектарот ензими, со доаѓањето во кошницата нектарот се преработува од страна на 
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пчелите дадилки. Пчелите дадилки го додаваат нектарот една на друга и притоа 

мавтајќи со крилјата ја смалуваат содржината на вода во нектарот. Кога содржината 

на вода во нектарот ќе достигне од 30% до 40%, нектарот се сместува во саќето. Во 

текот на целиот тој процес пчелата додава во медот ензим инвертаза, кој ја 

трансформира сахарозата во гликоза и фруктоза, и гликозо-оксидаза која ја оксидира 

гликозата во глуконска киселина и водороден пероксид. Глуконската киселина има 

улога на конзерванс во медот. Поради високата температура во пчелното друштво, 

околу 350С, медот и понатаму ја губи влажноста и кога содржината на влага ќе 

достигне околу 20%, ќелиите на саќето се затвораат со восочен капак. Овој процес 

трае 1-3 дена. Кога најголемиот број ќелии на саќето се затворени, тогаш медот може 

да се вади од кошницата (Nedi et al. 2009). 

Конзистенцијата на медот може да биде течна, кашеста, делумно или наполно 

кристализирана. Свежиот мед претставува густа, проѕирна, полутечна маса. 

Конзистенцијата на медот зависи од содржината на водата. Кога водата е над 20%, 

тоа е знак дека медот е добиен со центрифугирање на незалежан сот, т.е. станува 

збор за мед кој не е созреан. Врз конзистенцијата на медот има влијание не само 

концентрацијата, туку и видот на шеќерите. Медот кој содржи повеќе фруктоза е 

поредок од медот кој содржи повеќе гликоза. Медот добиен од секретите има 

поголема густина од оној што е добиен од нектар, затоа што содржи повеќе сахароза 

и растителни смоли. 

Медот ја зачувува течната конзистенција извесно време, па потоа 

кристализира. Побрзо кристализираат оние видови мед кои содржат повеќе гликоза 

и сахароза. Фруктозата не кристализира. При кристализирањето се издвојуваат два 

различни по дебелина пластагорен (течен) и долен (зрнест). Тоа зависи од односот 

меѓу фруктозата и глукозата. 

Некои видови мед (багремов, костенов) не кристализираат, а други (од репa, 

лавандула, манов) кристализираат многу брзо. 

Кристализираниот мед може да се претвори во течен со загревање во водено 

купатило. За да не се намали неговата биолошка активност (разградување на 

ензимите, витамините и др.), температурата не треба да биде поголема од 5 СРС. 

Отстапувањето од нормалната конзистенција на медот (станува потечен) се 

случува при скиселување или при фалсификување. 

Бојата на медот може да варира од мошне светли до темни нијанси. 

Нектарниот мед може да биде безбоен, светложолт со зелен отсјај, жолт до 
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темножолт, лимоновожолт, златножолт, црвен до црвенокафеав. Мановиот мед е 

темен (темнокафеав, темнозелен), а кога е добиен од иглолисни дрвја, е посветол. 

Бојата на медот зависи од составните материи кои се наоѓаат во нектарот: 

каротин, ксантофил, хлорофил и др. 

Различни видови мед имаат специфична арома, врз основа на што може да се 

определи нивното потекло. Таа се должи на испарливите органски материи, одвоени 

од специјалните жлездени клетки, кои се наоѓаат во составот на нектарниците. 

Инаку, аромата е пријатна, карактеристична, во повеќе случаи зависи од растението 

од кое медот потекнува. Некои видови мед (кестенов, од репица) имаат слаба арома, 

а други, пак, се без арома. 

Медот прима арома од околната средина, затоа тој не треба да се складира во 

непроветрени простории или заедно со продукти со јаки мириси (риба, сирење, 

цитрусови плодови, туршија и др.). 

Медот од пчелите има сладок вкус, специфичен за одделни видови. Сладоста 

на медот зависи од концентрацијата и од видот на шеќерот што се наоѓаат во него. 

Медот кој содржи повеќе фруктоза е посладок. Мед добиен од пчели кои се 

потхранувани со сируп од шеќер или фалсификуван со вештачки инвентиран шеќер 

(вештачки мед), индустриска гликоза, желатин и скроб е со намалена сладост. 

Некои видови мед (тутунов, кестенов, врбов и др.) имаат послаб или посилно 

изразен горчлив вкус. 

Содржина на забележителни механички примеси (листови, сламки, остатоци 

од пити, пчели и др.) по површината или на дното на растопениот мед не е 

дозволено. 

Медликовецот значително се разликува по темната боја, по смолестиот 

изглед, карактеристичниот мирис и горчливиот вкус, и, во повеќе случаи потешко 

кристализира. 

 

 

3.2. ХЕМИСКИ СОСТАВ НА МЕДОТ 

 

Од хемиска гледна точка медот е особено сложена смеса со повеќе од 70 

различни компоненти (Kakonien et al.,2010). Некои од овие компоненти ги додаваат 

пчелите, некои водат потекло од медоносните растенија, додека некои настануваат 

во текот на зреењето на медот во саќето.  
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И покрај развојот на аналитичката хемија и примената на современите методи 

за анализа на медот, сепак составот на медот до денес не е во целост дефиниран и 

разјаснет. Тоа го оневозможува индустриското производство на мед, така што медот 

го задржува својството на природна намирница, произведена исклучиво од страна на 

пчелите (Aliferis et al., 2010).  

 

Табела 1. Хемиски состав на медот (прикажано во г/100г) 

 Цветен (нектарски) мед Шумски мед (медниковец) 

Просечно min.-max. Просечно min.-max. 

Вода 17.2 15-20 16.3 15-20 

Мосахариди   

• фруктоза 38.2 30-45 31.8 28-40 

• гликоза 31.3 24-40 26.1 19-32 

Дисахариди   

• сахароза 0.7 0.1-4.8 0.5 0.1-4.7 

• останато 5.0 2-8 4.0 1-6 

Трисахариди   

• мелезитоза <0.1  4.0 0.3-22.0 

• ерлоза 0.8 0.5-6 1.0 0.1-6 

• останато 0.5 0.5-1 3.0 0.1-6 

Олигосахариди 3.1  10.1  

Минерални материи 0.2 0.1-0.5 0.9 0.6-2.0 

Аминокиселини, 

Протеини 

0.3 0.2-0.4 0.6 0.4-0.7 

Киселини 0.5 0.2-0.8 1.1 0.8-1.5 

pH вредност 3.9 3.5-4.5 5.2 4.5-6.5 

Извор: Bogdanov S., Juredic T., Siber R. and Gallmann. Honey for Nutrition and Health: a 
Review. American Journal of the College of Nutrition. 27:677-689; 2008. 
 

Најважно својство кое не може да се опише со хемискиот состав на медот е 

неговата варијабилност, бидејќи практично не постојат два идентични примероци на 

мед. Различните видови мед, како и медот во рамките на поедини видови, се 
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разликува по својот состав во зависност од ботаничкото и географското потекло, 

климатските услови, видот на пчелата и пчеларската производна практика (начинот 

на обработка и складирање на медот) (Amklam, 1998). 

Најзастапени состојки во медот се јаглехидратите и водата, кои заедно 

сочинуваат повеќе од 99% од медот. Остатокот го сочинуваат протеините 

(вклучувајќи ги и ензимите), минералите, витамините, органските киселини, 

фенолните соединенија, ароматичните соединенија и разните деривати на хлоридите. 

Иако содржината на тие соединенија во медот варира многу малку (<1%), тие се 

главно одговорни како за сензорите така и за нутритивните својства на медот (Ajka 

et al., 2009). 

 

3.2.1. Јаглехидрати во медот 

 

Јаглехидратите се главна состојка на медот и нивниот удел изнесува од 73% 

до 83%, со што медот може од хемиско гледиште да се дефинира како заситен 

раствор на шеќер. Јаглехидратите заземаат дури 95% од сувата материја, додека 

моносахаридите фруктоза и гликоза заземаат околу 85%-95% од вкупната содржина 

на шеќери во медот. Остатокот од шеќерите го сочинуваат дисахариди, трисахариди 

и некои видови олигосахариди. Долго време се верувало дека медот е едноставна 

мешавина на декстроза (гликоза), левуозе (фруктоза), сахароза и дека содржи 

материјал именуван како „медени декстрин“, аналог на скробниот декстрин. Во 

почетокот на XX век, со развојот на аналитичките методи, хроматографијата на 

хартија и хроматографија на колони на активен јаглен, кај медот се констатирани 

повеќе видови шеќери. 

Во својот труд, Doner (1977) го претставува сеопфатниот преглед на шеќери 

во медот и укажува на присуството на десет дисахариди и девет трисахариди. 

Присуството на сите дисахариди (гентобиоза, изомалтоза, ламинарибиоза, којибиоза, 

малтоза, малтулоза, неотрехалоза, нигероза, сахароза и тураноза) се потврдува со 

хроматографски и со други техники (Escuredo et al., 2014). 

Во медот се најзастапени трисахаридите: ерлоза, изопаноза и паноза, а 

детектирано е и присуство на некои тетрасахариди (Ka{konienÕ et al., 2010). Бројот 

на идентификувани олигосахариди во медот непрекинато се зголемува. Ruiz-Matute 

и сор. (2010) детектирале 25 трисахариди и 10 тирасахариди кај шпанскиот и 
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новозеландскиот мед, при што за прв пат ги детектирале: трисахаридот платинозаи и 

α-3- глукозил-изомалтоза. 

Јаглехидратниот состав на нектарот уште не е сосема проучен, потеклото на 

многуте олигосахариди чие присуство е утврдено кај медот не може да се поврзе со 

растителниот нектар. Олигосахаридите кај медот се формираат со трангликолизација 

(создавање на гликозни врски помеѓу полуацетатните групи на едната молекула на 

моносахаридите и хидроксилната група на другата молекула на моносахаридот), 

присуството на ензимот β-глукозидаза кои потекнуваат од дигестивниот систем на 

пчелата во кој тие го додаваат нектарот во текот на процесот на произведување на 

медот (Doner 1977). 

Моносахаридите гликоза и фруктоза сочинуваат во просек околу 88%-95% од 

вкупните јаглехидрати во медот. Освен потеклото од нектарот, моносахаридите се 

создаваат и како резултат на ензимската хидролиза на сахарозата, во присуство на 

ензимот инвертаза, што пчелите го додаваат во нектарот во процесот на 

производството на мед. Односот на фруктоза и гликоза е карактеристичен за 

одделни видови мед и во повеќето случаи е поголем од 1. Богати со фруктоза се 

истакнуваат медовите од багрем и костен (односно фрутоза наспроти гликоза е 1,5-

1,7), додека едни од ретките видови мед со поголем удел на гликоза се медот од 

репка и медот на глуваче (Persano-Oddoet al.2004). 

Содржината и односот на фруктоза и гликоза е особено важен за 

воспоставување многубројни, првенствено физички карактеристики на медот како 

што се вискозноста, густината, специфичната ротација, брзината на кристализација и 

хидроскопност (Escuredo et al., 2014). Во процесот на кристализација на медот, 

гликозата поминува во кристален облик, со што се зголемува содржината на вода во 

течната фаза и се создаваат поволни услови за развој на осмовилни квасци, кои 

предизвикуваат ферментација на производот. Фактори кои влијаат на брзината на 

кристализација на медот се односот на фруктозата и гликозата, како и односот на 

гликозата и водата. 

Киселоста на медот исто така е поврзана со содржината на монодахаридите 

D-гликозата, која со дејствување на ензиите на глико-оксидаза ја оксидира во 

глуконска киселина (2,3,4,5,6, пента хидркси хексаноична киселина). Оваа киселина 

ја сочинуваат 70%-90% од органските киселини во медот. Во текот на 

конзервирањето на D-гликозата и D-гликонската киселина се создава водороден 

пероксид кој има улога како конзерванс на медот. 
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Едното оптички активен, поради присуство на јахлехидратите во својот 

состав. Специфична ротација на фруктозата е -92.40, гликоза +52.70, сахароза +66.50, 

малтоза +130.40, мелезитоза+88.20 и ерлоза +121.80. Вкупната специфична ротација 

на медот зависи од концентрацијата и односот на различните шеќери кои влегуваат 

во нејзиниот состав. Нектарскиот мед покажува леворотациско однесување, додека 

медената роса секогаш е десноротациска (Dinkov, 2003). Во нектарскиот мед, 

доминантен шеќер е фруктозата, која има негативна специфична ротација. Медената 

роса содржи мало количество на фруктоза, а поголемо количество на 

олигосахаридите, главно трисахаридите, што резултира со позитивна оптичка 

ротација (Nozal et al., 2005.),. 

Карактеризацијата на шеќерите се покажала како корисен пристап за 

утврдување на фалсификацијата на комерцијално достапните хидролизирани 

скробни сирупи. Медот може да се фалсификува со додавање на различни видови 

скробни сирупи, а најмногу се користат гликозните и високофруктозните сирупи, 

добиени со хидролиза на пченкарен, компиров или оризов скроб. Во неколку студии 

е утврдено дека медот фалсификуван со додавање на скробен сируп може да биде 

препознаен по содржината на олигосахаридите кои се присутни во пололемо 

количество (Riback-Chmielevska et al..,2007). 

Законската регулатива на Европската Унија (Council Directive 2001/110/Ec), 

како и нашата регулатива Правилник за стандардите и начинот на одредување на 

квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели во однос 

на квалитетот („Службен весник на Република Макеоднија бр: 68/2011“) имаат 

утврдено барање врзано со содржината на шеќери во медот. Минималната содржина 

на редукцискиот шеќер (изразена како збир од гликоза и фруктоза) кај нектарскиот 

мед е 60%, додека кај медената роса е 45%. Максималната содржина на сахароза е 

5%, освен кај медот од одредени ботанички видови, каде што е дозволена 

содржината и до 10% на сахароза (кај медот од багрем, луцерка, врес, еукалиптус и 

агруми) и 15% сахароза (мед од лаванда). 

 

 

 

 

 

 



62 
 

3.2.2. Вода во медот 

 

Водата по јаглехидратите е најзастапена состојка во медот и нејзината 

содржина е од 14% до 20%, освен во одделни случаи (кај мед од врес, каде што 

содржината на вода може да биде и до 23%). Содржината на вода во медот зависи од 

климатските услови во текот на производството на мед, од силата на пчелната 

заедница, влажноста и температурата на воздухот во кошницата како и од условите 

при преработка и складирање на медот. Поради хидроскопноста на медот, 

содржината на вода не е константна големина, туку за време на складирањето во 

зависност од релативната влажност на воздухот истата се менува (Semkiw et 

al.,2008). 

Содржината на вода влијае на значајните физички својства на медот, како 

што се кристализацијата и вискозноста. Содржината на вода претставува важен 

параметар за квалитетот на медот, бидејќи има клучна улога во чување на 

стабилноста и спречување на микробиолошките процеси кои придонесуваат за 

ферментирање и расипување на медот. Колку е поголема содржината на вода во 

медот, поголема е веројатноста дека ќе дојде до процес на ферментација и до 

промена на хемискиот состав и органолептичките својства на медот, бидејќи ќе дојде 

до процес на ферментација, предизвикана од осмотските квасци (Saccharomyces 

spp.). Процесот на ферментација доведува до промена на хемискиот состав и 

органолептичките својства на медот, бидејќи со ферментација на гликозата и 

фруктозата настануваат етанолот и јаглеродниот диоксид, кои на површината на 

производот создаваат пена. Со понатамошна оксидација на етанолот, во присуство 

на кислород се создаваат оцетна киселина и вода. До ферментација потешко доаѓа 

доколку содржината на вода во медот е под 18%, но таа можност не може сосема да 

се исклучи дури содржината на вода во медот да е под 17,1%, во почетокот на 

ферментацијата влијание имаат и количествата на квасците во медот, температурата 

на чување на медот и распределбата на вода по кристализацијата на медот (Gallina et 

al., 2010). 

Според Правилник за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и 

начинот на пакување и означување на производите од пчели во однос на квалитетот 

(„Службен весник на Република Македонија бр: 68/2011“), во промет не смее да има 

содржина на вода поголема од 20%. Европската директива (Council Directive 

2001/110/Ec), како и (Codex Standard 12-1981) исто така ја припишуваат истата 
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вредност, со исклучок на медот од вреска, кај кои содржината на вода може да 

изнесува и до 23%. Некои видови монофлорален мед од црешово дрво имаат 

поголема содржина на вода (Persano Oddo et al.2004). 

 

 

3.2.3. Протеини и ензими во медот 

 

 Протеините се минорна компонента во медот и се застапени во количество од 

0.1%-0.5%. Дел потекнуваат од пчелите, а дел се од растително потекло и 

потекнуваат од поленот и нектарот. Содржината на протеини во медот зависи од 

ботаничкото и од географското потекло, како и од начинот на обработка и староста 

на медот Isengrad et al., 2003). 

 Најголемиот процент на протеини во медот потекнува од ензимите кои 

доспеваат во медот од хипофарингалните жлезди на пчелата, во текот на преработка 

на нектарот и медената роса (Won et al., 2008). Во медот исто така се присутни во 

мал дел и протеините од растително потекло, главно поленот (Baroni et al., 2002). Во 

медот е присутен и главниот протеин од матичниот млеч 1(55кДа МРЈП1, engl. major 

royal jelly protein) наречен апалбумин 1, кој е доминантен гликопротеин на 

матичниот млеч. Апалбумин 1 зазема околу 23% од вкупната содржина на протеини 

во медот (Bilikova and Simuth 2010). 

 Ензимите се многу значајни компоненти во медот, иако се присутни во многу 

мало количество. Некои ензими водат потекло од пчелите, кои тие ги додаваат во 

медот при преработка на нектарот, а преостанатите потекнуваат од поленот, 

нектарот или од микроорганизмите кои се присутни во самиот нектар и полен. 

Активноста на ензимите се смета како показател на квалитетот на технолошката 

обработка, свежината и степенот на загревање на медот (Babacan and Rand, 2010). 

Ензимите, заедно со протеините на медот му даваат својства кои на друг начин не 

може да се произведат ниту да се надоместат. И покрај тоа што поголем дел од 

ензимите ги додаваат пчелите, медот од различно ботаничко потекло покажува 

разлика во ензимската активност (Persano Oddoet at al. 2004), веројатно поради 

различните секреции на нектар и степенот на физиолошкиот развој на жлездите кај 

пчелите во текот на сезоната. Најзначајни ензими во медот се: инвертаза (α-

гликолидаза), дијастаза (α-амилиза), гликоза-оксидаза и каталаза. Другите ензими, 
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како што се киселата фосфатаза, пероксидаза, естеразата и β-гликолидазата, 

генерално се присутни во мало количество и со мало аналитичко значење. 

 Дијастазата (α-амилаза) е најзначаен ензим во медот. Активноста на 

дијастазата е еден од параметрите на квалитет кој се одредува при контролата на 

медот, како показател на свежина и квалитетот на технолошката постапка на 

преработка и пакување на медот. Во случај на загревање на медот, како и при долго 

складирање, активноста на дијастазата се намалува (Kadir et al., 2009). Одредени 

ботанички видови мед, на пример цитрусниот и багремовиот, како и медот 

произведен во топлите климатски подрачја, природно имаат ниска активност на 

дијастазата (Bonvehí, 2000). Законската регулатива на нашата земја, како и 

европската регулатива, ја припишуваат активната дијастаза како еден од 

параметрите за проценка на квалитет на медот. Дијастазиниот број во единици по 

Готхер мора да биде 8 DN, односно за мед од цитруси и за мед од тропските 

подрачја минималната вредност е 3 DN. 

Инвертазата (α-гликозидаза) има најзначајна улога во биохемиските процеси 

во текот на преработката на нектарот, како и во процесите во кои настануваат 

промени во составот на јаглехидратите во текот на складирањето на медот. Тоа пред 

сѐ се однесува на хидролиза на гликозата и фруктозата, како и на создавање на сите 

виши шеќери трансгликозидазна реакција (Bonvehí, 2000). Активноста на 

инвертазата исто така се смета како показател за свежината и степенот на загревање 

на медот. Некои видови мед природно имаат ниска активност на инвертазата 

(Persano-Oddo, 1999). 

Гликозо-оксидазата и каталазата имаат влијание на антибактериското својство 

на медот. Гликозо-оксидазата ја катализира оксидацијата на гликозата во гликонска 

киселина и притоа како производ на реакцијата се создава водороден пероксид. 

Каталазата е ензим кој го разградува водородниот пероксид на вода и кислород. 

Количеството на каталазата и инвертазата влијае на антибактерискиот потенцијал на 

медот (Wesrin, 2000). 

 

3.2.4. Аминокиселини во медот 

 

Освен врзани во облик на протеини, медот содржи и слободни 

аминокиселини. Аминокиселините потекнуваат од поленот, а еден дел потекнува од 
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пчелите во текот на преработка на нектарот. Во медот е утврдено присуство на 26 

аминокиселини, есенцијални и неесенцијални (Pèrez et al., 2007). 

Пролинот е најзастапена аминокиселина и зазема 80%-90% од вкупните 

аминокиселини присутни во медот (Truzzi, 2014). Таа е еден од индикаторите за 

зрелоста на медот. Исто така, се смета дека содржината на пролинот кај зрел, 

автентичен мед мора да биде поголема од 180 мг/кг (Bogdanov, 2009). Содржината на 

пролинот не е законски задолжителен параметар за квалитет, но во некој 

лаборатории се користи за контрола на автентичноста на медот. Потребно е да се 

истакне дека некои видови мед, на пример багремовиот, природно може да содржат 

мало количество на пролин. 

 

3.2.5. Органски киселини 

 

Содржината на органски киселини во медот е околу 0,5%. Долго време се 

сметало дека мравјата киселина е единствена киселина во медот. Денес се знае дека 

медот содржи околу 30 неароматични органски киселини, а во поголемо количество 

се присутни: глуконска, оксална, бутерна, оцетна, лимонска, винска, јаболчна, 

млечна и малеинска. Најзастапена органска киселина е глуконската киселина, која во 

медот настанува со оксидација на гликозата во присуство на ензимот глукозо-

оксидаза (Mato et al, 2006). Вкупната киселост е значаен параметар за квалитетот на 

медот, бидејќи има значајна улога во органолептичките, физичките и хемиските 

карактеристики на медот (Bogdanov, 1999). 

Органските киселини имаат способност за градење на хелати со металните 

јони и со тоа да ја подобруваат активноста на другите антиоксиданси во медот, како 

што се фенолните компоненти (Gheldofet al., 2002). Исто така тие придонесуваат за 

органолептичките својства на медот, бидејќи многу органски киселини во медот се 

наоѓаат во облик на естри и влијаат на мирисот и на вкусот на медот (Daniele, 2012). 

 

3.2.6. Минерални материи во медот 

 

Минералните материи се застапени во количество од 0.1%.-0.2% во 

нектарскиот мед и преку 1% во медената роса. При разгледување на минералниот 

состав на медот, неопходно е да се земе предвид неговото ботаничко и географско 
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потекло, но и условите на животната средина во кои се одвивала пчелината паша, 

како и постапката на преработка на медот (Bogdanov, 2007). 

Најзастапен метал во медот е калиумот, кој е застапен 45%-48% од вкупната 

содржина на минерали во медот. Преостанати минерали присутни во медот се: Na, 

Ca, Mg, Cu, Fe, Zn и Мg (Pohl, 2009). 

Табела 2. Минерални материи во медот (во 100 г мед) 

Елемент мг/100 г 

Калиум (К) 13.2-16.8 

Калциум (Ca) 4.4-9.20 

Фосфор (Р) 1.9-6.30 

Магнезиум (Mg) 1.2-3.50 

Натриум (Na) 0.0.-7.60 

Железо (Fe) 0.06-1.5 

Манган 0.02-0.4 

Алуминиум (Al) 0.01-2.4 

Арсен (As) 0.014-0.026 

Бариум (Ba) 0.01-0.08 

Бoр (В) 0.05-0.3 

Бром (Br) 0.4-1.3 

Кадмиум (Cd)* 0-0.001 

Хлор (Cl) 0.4-56 

Кобал (Со) 0.1-0.35 

Флуор (F) 0.4-1.34 

Јод (I) 10-100 

Олово (Pb) * 0.001-0.03 

Литиум (Li) 0.225-1.56 

Молибден (Мо) 0-0.004 

Никел (Ni) 0.0051 

Рабидиум (Rb) 0.040-3.5 

Силициум (Si) 0.05-0.35 

Стронциум (Sr) 0.7-26 

Ванадијум (V) 0-0.013 

Циркониум (Zr) 0.05-0.08 

*
Елемент кој се смета за токсичен може делумно да биде од вештачко потекло 

(Извор:Bogdanov S., Juredic T., Siber R. and Gallmann. Honey for Nutrition and Health: a 
Review. American Journal of the College of Nutrition. 27:677-689; 2008) 

 



67 
 

Најголем дел од металите во медот доаѓа од земјиштето. Специфичните и 

геохемиските карактеристики на земјиштето на одредени региони придонесува да 

влезат во минералниот состав на медоносните растенија, односно на минералниот 

состав на нивниот нектар и полен. 

Содржината на минералите зависи и од климатските услови кои ја одредуваат 

структурата и застапеноста на ботаничките видови медоносни растенија на одредени 

географски подрачја. Може да се каже дека минералниот состав на медот е поврзан 

со неговото географско и ботаничко потекло, што е потврдено во поголем број 

спроведени истражувања (Biland`i} et al., 2014). 

Покрај ботаничките и геолошките извори, металите во медот може да бидат и 

од антропогено потекло, односно нивниот извор може да потекнува од 

контаминирана животна средина. Пчелите во текот на пашата доаѓаат во контакт со 

воздухот, водата, земјиштето и растенијата, па присутните контаминенти во 

животната средина ги внесуваат во својата кошница, па затоа одредени минерали во 

медот, пред сѐ As, Hg, Pb, Cd, Zn, Ni, Se и Fe може да се сметаа како индиректни 

загадувачи на животната средина. Присуството на овие контаминенти ја загрозува 

животната средина и претставува потенцијална опасност по човековото здравје. Во 

неколку истражувања е утврдено дека има значајната разлика во содржината на 

токсичните метали во зависност од подрачјето на кое се одвивала пчелината паша 

(рурална, планинска, урбана или индустриска) (Stankovska, 2008). 

Медот може да биде контаминиран и со миграција на металите од опремата 

која се користи во текот на неговото производство и преработка. Во контакт со 

медот некои метали (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni и Zn) може да мигрираат од 

материјалите (челична и алуминиумска) од кои е направена опремата за екстракција, 

центрифугирање и филтрирање на медот. Исто така, миграцијата на металите може 

да се одвива и од материјалот од кој е направена амбалажата во која медот се 

транспортира или пакува. Природната киселост на медот (рН 3.5.-4.8.) и нејзиното 

корозивно влијание на површината со кои доаѓа во контакт, го спречуваат овој 

процес (Pohl, 2009). 

 

3.2.7.  Хидроксиметилфудурал (HMF) 

 

Хидроксиметилфудурал е цикличен алдехид кој во медот настанува со 

дехидратација на фруктозата и гликозата во кисела средина, а може да настане и во 
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Миллардовата реакција при загревање на медот. Хидроксиметилфудуралот понатаму 

се разградува на левулинска и мравја киселина. Брзината на самата реакција се 

забрзува при повисока температура, а зголемувањето на брзината на реакцијата е 

пропорционално со зголемувањето на температурата. 

Хидроксиметилфудуралот природно е присутен во медот, но неговата 

содржина во свежиот мед е мала и изнесува околу 1 мг/кг. На зголемување на 

хидроксиметилфудуралот во периодот на чување, освен температурата може да 

влијаат и следните фактори: употребувањето на металните садови за складирање на 

медот, изложување на УВ-здраците, минералниот состав, содржината на органските 

киселини и влагата (Kadir, 2009). 

Дозволена содржина на хидроксиметилфудуралот во медот, според 

Правилник за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на 

пакување и означување на производите од пчели во однос на квалитетот („Службен 

весник на Република Македонија бр: 68/2011“) изнесува 40 мг/кг, а истатa содржина 

е припишана и во Codex стандардот и во Европската регулатива (Codex Alimentarius 

Commission 2001, Council Directive 2001/110/EC). Исклучок има кај медот кој 

потекнува од земја или региони со тропска клима. Дозволената содржина на 

хидроксиметилфудуралот е до 80 мг/кг. 

 

3.2.8. Ароматични компоненти 

 

Ароматичните (испарливи) компоненти ја одредуваат аромата на медот, како 

едно значајно органолептичко својство на медот. Испарливите компоненти на медот 

потекнуваат во голема мера од нектарот, тесно се врзани со неговото ботаничко 

потекло. Освен од нектарот, испарливите соединенија може да потекнуваат и од 

самите пчели, настанувајќи со трансформација на постојните соединенија во 

нектарот од страна на пчелата. Исто така може да настанат и во текот на процесот на 

преработка на медот (загревањето), складирањето на медот (Jevkovi}ет and 

Marijanovi}, 2009). Досега во медот се идентификувани повеќе од 600 различни 

испарливи компоненти. Компоненти кои најмногу се наоѓаат во испарливата 

фракција на медот се различни јаглехидрати, алкохоли, феноли, естри, алдехиди, 

кетони и фурани (Jerkovi} et al., 2014). Видовите на монофлорниот мед меѓу себе се 

разликуваат по сензорните својства, поради разликата на ароматичните профили. 

Еден од првите идентификувани „флорални маркери“ е метилантранилатот од медот 
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од цитруси (Bertelli et al., 2008). Истражувањата на неколку видови австралиски мед, 

еукалиптусот, покажуваат дека e единствен профил на испарливи соединенија, а 

како ботанички биомаркери се издвоиле 2-хидрокси-5-метилхекса-3-он и 3-

хидрокси-5- метилхексан-2-он (de la Fuente et al., 2007). Резултатите на студијата од 

испитуваниот костенов мед од Италија покажуваат дека неговите испарливи 

фракции на сложената смеса имаат најмалку 50 компоненти од кои некои (3-amino-

acetofenon)  може да послужат како идентификациони маркери на медот од костенот 

(Guyot et al., 1998). Во истражувањата спроведени од страна на ЦАЈКИ и 

соработниците (2009), успешно се детектирани ароматичните компоненти на основа 

на која може да се разликува медот од различните географски подрачја од Корзика. 

 

 3.2.9. Фенолни компоненти (полифеноли) 

 

Фенолните соединенија или полифеноли многу се распространети во 

растенијата и претставуваат најзначајна група на нивните секундарни метаболити. 

Имајќи широк опсег на биолошки дејствувања, вклучувајќи го и антиоксидативното, 

антибактериоцидното, антиинфлакторното, антиалергиското и антиканцерогеното 

дејство (Merken and Beecher, 2000). Медот содржи значајни количества на фенолни 

соединенија од кои значајно се застапени флавоноидите и фенолните киселини 

(деривати на бензоевата и циаминската киселина 3 фенил акрилан киселина) 

(Pyrzynska и Biesaga, 2009). Благодарение на присуството на фенолните соединенија 

и на другите биоактивни супстанци, некои видови мед имаат значаен 

антиоксидативен капацитет (ygen radical absorbance capacity ORAC). Содржината на 

фенолните соединенија во медот зависат првенствено од неговото ботаничко 

потекло (Gheldof and Engeseth, 2002). 

Фенолите кои се наоѓаат во медот се: поноцембрин, апигени, камферол, 

кверцетин, галангин, крисин, пинобаксин, лутеолин и хесперитин. Количеството на 

флавоноидите во медот може да изнесува до 6000µg/кг, додека нивната содржина е 

поголема во поленот (0.5%) и во прополисот (10%) (Tomas-Barberan et al., 2001). 

Фактот дека секој растителен вид поседува специфичен флавоиден профил, 

потврдено е со многу направени испитувања на поврзаноста на флавоноидиниот 

профил и ботаничкото потекло на медот. Притоа треба да се има предвид дека 

одредените флавоноидни компоненти кои влегуваат во составот на прополисот 

(пинобанксин, галаглин, крисин, пиноцебрин) не можат да се користат како 
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показатели на ботаничкото потекло, дека нивната концетрација во медот зависи од 

контаминацијата на медот со прополис. Во 11-12 вида испитувани примероци се 

идентификувани поголеми испитувани примероци (Bogdanov, 1989). 

Во неколку истражувања на флавоноидниот профил на медот е утврден 

хеспертинот како маркер за идентификација на медот од цитруси, кемпферол за 

медот од рузмарин и кверцентин за медот од сончоглед, присуството на 

флавоноидите утврдени само во овие ботанички видови мед (Tomas-Barberanet al., 

2001). 

Освен по флавоноидите, медот содржи феноли од кои најзначајна е фенолната 

киселина. Фенолните киселини припаѓаат на двете групи на: хидрокси бензоева 

киселина (гална и гладинска киселина) и хидрокси цинаминска киселина 

(кофеинска, ферулна, р-купаринска и синапинска киселина). Двете групи се 

застапени во медот, како и нивните естри. Освен естрите на наведените киселини 

присутни во медот има и некои други, како на пример метил ванил, метил сирингат 

и метил 4 хидроксидбензоат кои се пронајдени во различните видови мед како 

багремовиот, констенливиот, сончогледовиот и медот од маслодајна репка (Escriche 

et al., 2014). 

Содржината на полифенолите во медот имаат значајно влијание на бојата на 

медот. Податоците од литературата укажуваат на постојана корелација помеѓу бојата 

на медот и содржината на фенолите кај светлиот мед. 

Многу истражувања покажале дека флавоноидите во храната имаат поволно 

влијание за човековото здравје (Merken and Beecher, 2000). 

 

 

3.2.10. Нутритивни својства на медот декларирани на производот 

значајни и препознатливи за потрошувачите 

 

 

Од 13 декември 2016 година во Европската Унија и од 2 септември 2015 

година во Република Македонија е задолжително декларирањето на нутритивните 

вредности.  

Од нутритивните вредности е задолжително означувањето на следните 

вредности: енергетската вредност, количествата на масти, заситените масни 

киселини, јаглехидратите, шеќерите, протеините и солта, според Правилникот за 
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инфромации поврзани со храната („Службен весник на Република Македонија бр.: 

150/2015“). 

 Производителите на мед, покрај задолжителните нутритивни информации 

може истите да ги дополнат со следните состојки: мононезаситени масти; 

полинезаситени масти; полиоли; скроб; влакна; кои било од витамините или 

минералите. 

 За потрошувачите нутритивните својства на медот се од големо значење за да 

ја воочат големата енергетска вредност која ја има медот, од друга страна ќе може да 

увидат дека медот има голема содржина на јаглехидрати, додека од јаглехидратите 

содржината на шеќерите е минимална, што го прави медот поволен за исхрана на 

човекот. Медот не содржи масти, протеини содржи исто така во мал процент, но тој 

во себе содржи аминокиселини (есенцијални и неесенцијални киселини) кои се 

значајни за човековиот организам. Медот содржи и голем број витамини и минерали 

кои се исто така значајни за човековата исхрана. 

 Потребно е производителите на мед, покрај основните нутритивни вредности, 

да ги декларираат и преостанатите нутритивни вредности за да потрошувачот може 

јасно да го воочи нутритивниот состав на медот и да ја утврди неговата важност во 

исхраната. 
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4. РАЗВОЈОТ НА МЕДОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА  

 

4.1.  Производство на мед и пчелни семејства во Република 

Македонија  

 

Одгледувањето на пчели и користење на пчелните производи е долговековна 

традиција на граѓаните на овие простори поради добрите географски и климатски 

услови на ова поднебје. Значаен развој на пчеларството во Република Македонија 

започнува со поминувањето на Мaкедонија во христијанството во X век. Поради 

потребата за восок се јавила нужност за подигнување на многубројни пчеларници по 

црквите и манастирските поседи, по раководство на свештените лица и калуѓерите. 

Манастирите во средновековна Македонија биле расадници на пчеларството, а 

Македонската православна црква била нејзин заштитник. Пчеларството тогаш било 

многу ценето, бидејќи медот се користел како замена за шеќер, кој бил скап 

производ. Во поновата македонска историја, основата на рационалното пчеларство е 

поставено во XIX век. Во бивша Југославија, до почетокот на Втората светска војна 

пчелите се одгледувале во примитивни кошници, додека во последната третина на 

ХХ век околу 60% од пчелните семејства се одгледувале во современи кошници, 

затоа што пчеларењето во кошници е нерентабилно и економски неисплатливо. 

 Во периодот на транзиција се зголеми број на пчелари кои се ориентираат 

како пчелари, на кои тоа им е дополнителна дејност (пчеларење до 50 пчелни 

семејства), со тенденција на зголемување на бројот на пчеларите за да се премине 

кон професионално пчеларење. 

Пчеларството во Македонија денес е организирано преку пчеларски 

здруженија по градовите кои ги поврзува сојуз на пчеларските организации на 

Република Македонија. 

Пчеларството како гранка од земјоделството има големо економско значење, 

што се согледува преку вредноста на пчелните производи (мед, восок, полен, 

прополис, матичен млеч и пчелин отров), но и преку вредноста на зголемените 

приноси од земјоделските култури кои произлегуваат од учеството на пчелите во 

процесот на нивното опрашување. Всушност, вредноста на зголемените приноси од 

земјоделските култури поради опрашувањето од пчелите е неколку пати поголема од 

вкупната вредност на сите пчелни производи. Пчеларството има големо значење за 

делови од руралната економија, особено во ридско-планинските подрачја со 
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ограничени алтернативи за земјоделски и други економски активности. Условите во 

Република Македонија овозможуваат понатамошен развој на оваа гранка од 

земјоделското производство и негово интензивирање во следниот период. 

Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот од 

2007 до 2013 година наведува дека природните услови во Македонија се погодни за 

развој на пчеларството. Во просек, за време на периодот од 2000 до 2005 година 

имало околу 70,6 илјади пчелни семејства (66,7 илјади во 2005 г.), со просечно 

годишно производство од 984 тони мед (1,042 во 2005 година). Статистичките 

податоци укажуваат на трендот на опаѓање на бројот на пчелни семејства од 2000 

година, но истовремено кореспондираат со растечко производство на мед. 

Просечното производство на мед по семејство е ниско, и се движи од 12 до 20 кг по 

семејство (15 кг во 2005 година). Подобро раководени пчелни семејства сепак 

произведуваат 50-60 кг/по семејство/годишно. Поголемиот дел од медот е 

повеќецветен и една третина е моноцветен. Другите производи се пчелин восок, 

прополис и матична млеч. Доминантниот вид е Царниолан пчелата. Во моментов 

има околу 11.000 производители на мед, повеќето од нив со 5-10 пчелни семејства. 

Во повеќето случаи пчеларството е дополнителна активност која обезбедува од 40% 

до 45% од приходот на домаќинството. Само 14% имаат комерцијално производство 

на мед, поседуваат околу 100 пчелни кошници. Има 12 преработувачи на мед во 

Република Македонија. Во 2005 година беа регистрирани репроцентрите за 

селекција и размножување на репродуктивен материјал. Скоро целото производство 

на мед се консумира на домашниот пазар, а 8% се извезува (во 2004 година во САД, 

Австралија, Србија и Црна Гора). Увозот на мед е помалку од 1% и подлежи на такса 

од 45%. Во 2005 година, секторот за пчеларство беше поддржан од Програмата за 

поттикнување и развој на земјоделството наменета за набавка на матици и пчелни 

роеви, но не постои политика за поддршка на пчеларството. 

Во табела 3. може да се види бројот на пчелните семејства во периодот од 

2004 до 2015 година, просекот на мед по пчелно семејство во килограми и 

производството на мед во тони. При што се констатира дека пчеларството во земјата 

во последните неколку години претставува исплатлив бизнис и почнува сѐ повеќе да 

се развива како примарна и како дополнителна дејност. Во Република Македонија сѐ 

поголем е бројот на производители на кои пчеларството им станува семеен бизнис.  
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Табела 3. Број на пчелни семејства, просек на мед добиен по пчелно семејство 

во килограми и производство на мед во тони во Република Македонија 

за периодот од 2004 до 2015 година 

 

 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

 

Во Република Македонија има околу 12.000 пчелари со околу 75.000 пчелни 

семејства, со просечен принос од по 12 килограми мед по пчелно семејство или 900 

тони медопродукција. Претежно се произведува ливадски и багремов мед, но има и 

значително производство и на костенов и мед медликовец. 

Од графиконот 1. и табела 3. може да се види како се движи бројот на пчелни 

семејства во Република Македонија. Притоа може да се констатира дека бројот на 

пчелните семејства континуирано расте од 2010 година кога истиот изнесувал 76.052 

пчелни семејства, во 2012 година има забележан пад и истиот изнесувал 52.897 

пчелни семејства. Загубата на пчелните семејства е поради непланска употреба на 

пестициди и хербициди, загуби од палења на стрништа, како и поради 

неорганизиран здравствен преглед и заштита од пчелни штеточини и болести. Од 

2013 година до денес, евидентен е и трендот на зголемување на бројот на пчелни 

семејства.  

Зголемувањето на владините мерки за субвенционирање на пчелите и 

секундарната поддршка на пчеларството се главната причина за зголемување на 

бројот на пчелни семејства со што се дава голема поддршка на овој вид сточарско 
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производство. Пчеларството претставува една од перспективните гранки со 

компаративни предности. Со субвенционирањето на пчеларството индиректно се 

поддржува целокупното земјоделско производство. 

 

Графикон 1. Графички приказ на пчелните семејства во Република 

Македонија за периодот од 2004 до 2015 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

 

Во графиконот 2. и табела 3. е прикажано производството на мед во периодот 

од 2004 до 2015 година во Република Македонија. Притоа може да се констатира 

дека произведениот мед е во директна корелација со климатските услови, од самата 

паша и сл. Може да се види дека најголемо производство на мед е констатирано во 

2011 година кога се произведени 1.105 тон мед, додека најмало производство на мед 

има во 2012 година кога се регистрирани и најмал број на пчелни семејства, а 

причината за тоа е наведена погоре. 

Зголемување на бројот на пчелните семејства и приносите треба да резултира 

со поголемо производство на мед во однос на изминатиот период. Заради 

постигнување на оваа цел, потребно е да се реализираат неколку групи на 

активности во повеќе релевантни области, но првично е неопходно да се промени 
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структурата на пчеларските стопанства со поместување на што поголем дел од 

производителите од ниво на хоби кон пчеларење на ниво на професионализација. 

 

 

 

Графикон 2. Графички приказ на производство на мед во тони во Република 

Македонија за периодот од 2004 до 2015 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

 

Во табела 4. се прикажани податоци кои се преземени од Заводот за 

статистика за бројот на пчелни семејства, за просекот на мед по пчелно семејство во 

килограми како и за производството на мед во тони за секој реон во Република 

Македонија поодделно за 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2015 година. Од податоците 

може да се констатира дека источниот, североисточниот и југозападниот регион 

имаат поголем број пчелни семејства за разлика од вардарскиот и скопскиот регион. 
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Табела 4. Број на пчелни семејства, просек на мед добиен по пчелно семејство 

во килограми и производство на мед во тони во Република Македонија 

по региони за периодот од 2008 до 2015 година 

 

 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 
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Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-

2020 година наведува дека ќе бидат поддржани инвестициите на земјоделските 

стопанства кои сакаат да го надградат и прошират обемот на нивното производство 

преку кофинансирање на нивните инвестициски планови. Целосно финансирање на 

трошоците ќе биде обезбедено и за започнување на пчеларење на млади пчелари. 

Зголемувањето на производните капацитети сепак ќе биде можно доколку се врши 

континуирано обновување и надоместување на загубите на пчелниот фонд кои го 

надминуваат биолошкиот процент на загуби што во просек изнесуваат 20%. 

Обновување и надоместување на пчелниот фонд ќе се поддржува со кофинансирање 

на набавка на матици и роеви од регистрирано одгледувалиште, со акцент на 

селекционирани пчелни матици и пчелни роеви од контролиран генетски материјал 

кој потекнува од автохтониот подвид пчели на медоносни пчели (Apis mellifera 

macedonica). Овие автохтони подвидови најлесно се справуваат со предизвиците од 

животната средина и со стрес-факторите. Намалувањето на загубата на бројот на 

пчелни семејства ќе се превенира и со подобрување на здравствената заштита на 

пчелите, особено насочена кон надминување на болеста Варооза, која учествува со 

најголем процент во загубите. Мерките што пчеларите систематски ќе ги преземаат 

ќе произлегуваат од Програмата за сузбивање на Вароозата, како дел од Јавното 

ветеринарно здравство. Значителна улога во појавата, манифестирањето и ширењето 

на болестите имаат и самите пчелари преку неспроведување на добра хигиенска 

практика и преку користење на несоодветна технологија. Затоа, за постигнување на 

оваа цел ќе бидат преземени и активности на задолжителни обуки за нивно 

поефикасно справување со болестите. Хигиената во пчеларењето ќе се подобрува и 

со поддршка на пчеларите во набавка на опрема изработена од инокс, која гарантира 

дека добиениот производ е хигиенски исправен и со набавка на соодветен прибор и 

помагала неопходни за следење на новините во современото пчеларство. Заради 

потребата од подобрување на маркетингот на медот ќе се поддржуваат инвестициите 

кои имаат за цел осовременување на доработката, пакувањето и дистрибуцијата на 

производите. Продажбата на медот која главно се спроведува како продажба од 

земјоделско стопанство, продажба на зелените пазари и на прометни места на 

сообраќајници треба соодветно да биде регулирана и спроведена во согласност со 

правните норми. Во следниот период ќе започнат и активности кои треба да водат 

кон интензивирање на селидбено пчеларење и подобрување и проширување на 

пчелната паша. Во таа насока ќе треба да се изработи календар на цветање на 
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медоносните растенија за секој од регионите за детектирање на кризните периоди во 

однос на пчелната паша и да се подготови програма за планско подобрување и 

проширување на пчелната паша со препорачани медоносни растенија кои може да се 

засеат (зелјести растенија) или засадат (дрвја и грмушки) во соодветниот регион. 

Исто така ќе започнат активности за изработка на катастар на пчелна паша, како и 

донесување на правилник за користење на пашата за да се избегне можноста од 

пренаселеност на одредена локација за време на цветањето на одредено растение. 

Перспективно, напорите во пчеларството треба да бидат насочени кон зголемување 

на производството на монофлорен мед и зајакнување на капацитетите за негово 

докажување. 

Во насока на подобрување на квалитетот на медот, Националната стратегија 

за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-2020 година наведува дека во 

периодот  2015-2017 година ќе се изработи катастар на пчелна паша. Изработката на 

катастарот ќе ги вклучува следниве активности: одредување на точните локации, 

испитување на капацитетите на медење за одредување на оптималниот број на 

пчелни семејства кои можат да се селат на одредена локација, воспоставување на 

прогноза на медење и др. Врз основа на катастарот, Сојузот на пчеларски здруженија 

во соработка со локалните пчеларски здруженија може да започне со 

воспоставување ред за испаша за рационално користење на пашата. За добиениот 

мед од локациите одредени за селидбено пчеларење кој пчеларите сакаат да го 

предадат во преработувачки капацитети, предходно треба да обезбедат сертификат 

за потекло кој ќе го издава институцијата која ќе биде надлежна за спроведување на 

анализа. Ќе се поддржат и анализите за утврдување на ботаничкото потекло на 

медот. Покрај ова, активностите во делот апикултура ќе вклучат и чекори за 

усогласување на мерките на политиката со европските и подготовка на национална 

програма за пчеларство. 

Минималните потребни знаења и искуства за одгледување на пчелни 

семејства се по принципите на добрата пчеларска практика со што се намалуваат 

ризиците за појава на загуби на пчелните семејства и добивање пчелни производи со 

потребниот квалитет.  

- Теоретско-практични обуки за издигнување на свеста кај одгледувачите на 

медоносни пчели за практикување на принципите на Добрата хигиенска практика.  
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- Обуки за пчеларите за нивно оспособување за следење на нивото на 

инвадираност со крлеж и одредување на ефектот од употребата на средства за 

третирање, вклучително и органски.  

- Теоретско-практична обука за пчелари-почетници (задолжителна). Според 

официјалните податоци преземени од Агенцијата за храна и ветеринарство, во 

земјата има регистрирано седум одобренија и регистрации на објекти за откуп, 

преработка и пакување на производи од пчели, вклучително и медот. Освен што 

произведуваат тие вршат и увоз на мед во Република Македонија. 
Кога станува збор за органско производство на мед и други пчелни 

производи, потребни се некои одделни услови за нивно производство кои се 

разликуваат од преостанатите. 

Целта на органското производство на пчелни производи не е во количеството, 

туку во нивната здравствена исправност. Се тежнее кон производство на здравствено 

безбедна храна без присуство на пестициди и други отровни материи. 

Органски произведениот мед по својот изглед, вкус и хранлива вредност не 

мора да се разликува од конвенцијално произведениот, но во поглед на неговата 

здравствена исправност постојат значителни и многу важни разлики. Органскиот 

начин на пчеларите инсистира повеќе кон виталната улога на пчелите во многу 

екосистеми. 

Како еден од предусловите за пристап на органското производство се 

наведува изборот на раса на медоносна пчела. Имено, треба да се земе предвид 

способноста на инсектите да се приспособат на локалните услови на животната 

средина, нивната виталност и отпорност на болести. Предност се дава на 

користењето на европските раси Apis mellifera и нивните локални екотипови, како 

што е тоа во случајот во нашата земја Apis mellifera мacedonica. 

Особено внимание се посветува на доброто на пчелите, што подразбира 

забрана за уништување на пчелите во саќето како метод за собирање на медот, 

практиките како сечење, односно одрежување на крилјата на матицата и 

уништување на машкото потомство, што не е дозволено освен во случај на сопирање 

на некоја болест предизвикана од Varroa destructor (крлеж). 

Просторот на кој се наоѓа пчеларникот и површината на медоносните 

растенија кои ги посетуваат пчелите треба да одговараат на условите на органско 

производство, што е регулирано со пропис, дека пчеларниците мора да бидат 

оддалечени минимум 3 км од какви било извори на загадување. 
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Во Република Македонија, во последните години е забележан пораст на 

органско производство на мед. Од графиконот 3. може да се констатира дека од 2005 

до 2007 година пчелните семејства одгледувани органски ги има многу малку. Од 

2009 година, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство почнува 

да издвојува повеќе пари за органското пчеларство, со промовирање на концептот на 

органско производство, со што почнува да се зголемува бројот на пчелни семејства 

одгледувани на органски начин. 

 

 

Графикон 3. Графички приказ на бројот на пчелни семејства (органско 

производство) во Република Македонија за периодот од 2005 до 

2012 година 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

 

Денес Република Македонија останува пример за органско производство на 

мед, а автохтоната македонска пчела го живее периодот на европската, од пред 150 

години, заштитена од хемикалии и во чиста еколошка средина. Ова е оцената на 

странските експерти и на пчеларите кои престојуваа во Делчево преку проектот 

„Live and let bee“ во рамките на Еразмус плус програмата на Европската Унија. Тие 

на последната сесија од форумот го истакнаа и квалитетот на македонскиот мед. 

Како што беше речено, постои и интерес за пласман на македонскиот мед во 

Холандија и Велика Британија. Според Фери Хрхцелајз од Холандија, болестите, 
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хемикалиите и климатските промени ги уништија пчелите во Европа, а Македонија 

останува пример за органско производство на мед (Вечер. Економија. Македонија 

пример за органско производство на мед. http: //www.vecer.mk (2016)). 

 

4.2. Производство на мед и пчелни семејства во Европската Унија 

 

Европската Унија е втор светски производител на мед и игра значајна улога 

во размената на пчелните производи. И покрај тоа што Европската Унија е втора по 

производство на мед во светот, сепак таа е увозник на мед, бидејќи само околу 60% 

од домашното производство ја задоволува потрошувачката. Главно медот во 

Европската Унија се увезува од Кина, Украина и од земјите од Латинска Америка. 

 

 

Графикон 4. Графички приказ на уделот во светското производство на 

мед за 2013 година 

Извор: FAO statistical yearbook 2013 word food and agriculture. Food and 
agriculture organization of the United Nations: Roma; 2013. 

 
Пчеларството се практикува во сите земји на Европската Унија и се 

карактеризира со разновидност на условите за производство, приносите и 

практиките на пчеларството.  

Potts et al. (2010) наведува дека според анализите, бројот на пчелните 

семејства од 1965 година е во опаѓање во Централна и во Западна Европа. Уште во 

1985 година овој тренд бил забележан во: Чешка, Норвешка, Република Словачка и 

во Шведска. Наспроти тоа, во јужниот дел на Европа, односно кај медитеранските 

земји (Грција, Италија и Португалија) бројот на пчелните семејства се зголемил во 
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периодот од 1965 до 2005 година. Научниците претпоставуваат дека причината за 

намалување на пчелните семејства се социјалните и економски промени кои се 

случуваат во последниве децении. Зголемување на приходите на населението во 

руралните средини, замена на работни места со машини во земјоделството, 

забрзување на руралниот егзодус на урбаните области, а притоа пчеларството како 

хоби ја изгуби својата атрактивност. Цената на лекувањето на пчелните болести е 

зголемена до таа мера што цената на третманите може да е еднаква или, пак, да ги 

надминува приходите за цела година, па од таа неекономичност се намалува бројот 

на пчелни семејства, а од друга страна е големата конкуренција на поевтин мед 

увезен од трети земји. 

Во графиконот и во табелата е прикажан бројот на пчелни семејства во 

Европската Унија за периодот од 2003 до 2016 година. Притоа може да се 

констатира дека петте земји-членки со најголем број пчелни семејства главно се 

наоѓаат во јужниот дел на ЕУ: Шпанија, Франција, Грција, Романија и Италија. 

 

 

Графикон 5. Графички приказ на пчелни семејства во Европската Унија за 

периодот од 2003 до 2016 година  
Извор:Report from the commission to the European parliament and the council on the 

implementation of the measures concerning the apiculture sector of Regulation 
(EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council establishing a 
common organisation of the markets in agricultural products. Brussels; 2016. 
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Германија е една од ретките земји-членки на Унијата кои успеале да го запрат 

падот на бројот на пчелни семејства, благодарение на Здружението на пчелари. Таа 

развива стратегија за почетнички курсеви, притоа придонесувајќи да се зголеми 

бројот на активни пчелари. Дел од овие активности се финансирани од страна на 

мерката преку националните програми. 

Во земјите од Европската Унија нема задолжителна обука за пчеларите пред 

да почнат да се занимаваат активно со пчеларење. Но во некои земји-членки на 

Унијата, како Португалија и Романија, одредени обуки се задожителни во текот на 

пчеларската активност. Во овие пет земји: Португалија, Унгарија, Романија, 

Словачка и Шпанија, потребно е да се добие одобрение од надлежните органи пред 

да се започне со активно пчеларење. 

 

 

Слика 6. Приказ на распределеност на пчелните семејства во Европската 

Унија 

 

И покрај тоа што индивидуалниот систем за регистрација на пчеларите 

постои во сите европски земји, со исклучок на Австрија, оваа регистрација е 

задолжителна само за 20 земји. Во Данска, Холандија и во Обединетото Кралство 

регистрацијата на пчеларите е доброволно. Во Романија, Бугарија, Словенија и во 

Хрватска регистрацијата е задолжителна само за пчеларите кои биле членови во 

националните програми. Во Ирска, регистрацијата е задолжителна за пчеларите кои 

имаат намера да продаваат мед и притоа е потребно да ја применуваат Европската 
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регулатива (ЕЗ) бр. 852/2004 за хигиена на храна и (ЕЗ) бр. 853/2004 за хигиенски 

правила за храна од животинско потекло. Но сепак, во Ирска и во повеќето земји 

многу пчелари се поштедени од ова барање врз основа на тоа што истите 

призведуваат мали количества на мед. 

 
Табела 5. Приказ на производство на мед во Европската Унија за периодот од 

2003 до 2016 година 

 

 
Извор:Report from the commission to the European parliament and the council on the 

implementation of the measures concerning the apiculture sector of Regulation 
(EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council establishing a 
common organisation of the markets in agricultural products. Brussels; 2016 
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Во земјите во кои постои регистрација, тие се управувани од различни 

надлежни органи (ветеринарни служби, органи за безбедност на храна, земјоделски 

регистри, истражувачки центри за одгледување животни и здравјето на пчелите) со 

цел да се олесни ефикасното следење на пчеларската индустрија. 

Во Европската Унија најголеми производители на мед се Романија, Шпанија, 

Унгарија, Германија, Италија, Грција, Франција и Полска. Но овие земји се наоѓаат 

во јужниот дел на Европската Унија каде што климатските услови се поповолни за 

пчеларството. 

Европската Унија го поддржува пчеларството преку национални програми за 

пчеларство сѐ со цел подобрување на производството и продажбата на мед. Секоја 

земја-членка на Европската Унија може да пристапи за помош и развој на 

пчеларството во руралните средини со претходно приготвена тригодишна 

национална програма, при што 50% од трошоците ги покрива Европската комисија 

само за своите земји-членки. Медоносните пчелни семејства се од суштинско 

значење за земјоделството и за животната средина, за обезбедување репродукција на 

растенијата од опрашување, а пчеларството учествува во развојот на руралните 

средини. 

 

Графикон 6. Графички приказ на производство на мед на земјите-членки на 

Европската Унија за периодот од 2014 до 2015 година 
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Извор: Report from the commission to the European parliament and the council on the 
implementation of the measures concerning the apiculture sector of Regulation 
(EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council establishing a 
common organisation of the markets in agricultural products. Brussels; 2016. 

 

Земјите на Европската Унија, покрај своите тригодишни национални 

програми за развој на пчеларство во своите земји, потребно е да се консултираат со 

пчеларски организации за да изготват листа на прифатливи мерки и активности кои 

сметаат дека се релевантни за развој на пчеларството. Во самите програми значајно 

место има техничката помош, која е намената за подобрување на ефикасноста во 

производството со воведување на подобри и посовремени техники. Тоа вклучува 

организирање на основни курсеви за пчеларите-почетници и континуирано 

образование на искусните пчелари и одговорните лица на пчеларските здруженија. 

Главен акцент на курсевите се става на размножувањето и превенцијата од болести, 

контрола на наезда на пчелните семејства од едемичните паразити Varroa 

destructor(крлеж), кој придонесува да се намали имунолошкиот систем кај пчелите и 

притоа се зголемува можноста од секундарни вирусни инфекции со вируси, при што 

предизвикува намалување на загубите на пчелните семејства, собирањето и 

пакувањето, складирањето и транспортот на медот и нивниот маркетинг. Со овие 

мерки се придонесува за модернизација на самото пчеларско производство. 

 

 

Слика 7. Приказ на распределеност на производството на мед во Европската 

Унија 
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Друго што е значајно е правилно и рационално искористување на летната 

паша, за да помогне во правилно движење на пчелните семејства, на пример во 

Унгарија се обезбедени локации за пчеларење во текот на цветната сезона. Летната 

паша претставува клучен фактор за задоволување на потребите за исхрана на 

пчелите, а воедно да се овозможи опрашување на самите растенија. 

Особено важна мерка е спроведување на анализи на медот и истите да се 

искористат за промовирање на медот, односно ќе придонесат за подобар маркетинг 

на истиот. 

 Со анализата на медот им се овозможува на пчеларите да обезбедат гаранција 

дека медот кој е ставен на пазарот ги исполнува физичко-хемиските карактеристики 

кои се утврдени со Директивата на Советот 2001/110 / ЕЗ за мед. Особено значајна е 

и анализата за ботаничкото потекло на медот кое ќе придонесе произведениот мед да 

достигне повисока цена. Финансиската помош е од особено големо значење за 

самите пчелари. 

Зголемувањето на пчелните семејства е особено важно за да ги надомести 

делумните загуби на пчелните семејства, а воедно и да го зголеми нивниот број. За 

оваа мерка е потребно земјите да издвојуваат финансиски средства за помагање на 

пчеларите. 

 

4.3. ДЕКЛАРИРАЊЕ НА МЕДОТ - КОМПАРАЦИЈА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

На 25 октомври 2011 година, со донесувањето на Регулативата (ЕУ) бр. 

1169/2011, усвоени се нови правила во однос на означувањето на храната, кои се 

применуваат од 13 декември 2014 година (со исклучок на правилата за означување 

на нутритивните својства кои се применуваат од 13 декември 2016 година). 

Република Македонија како земја со кандидатски статус за членство во Европската 

Унија е во процес на усвојување на европското законодавство, а за таа цел 

Агенцијата за храна и ветeринарство врз основа на членот 29-г став (3) од Законот за 

безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија бр.: 157/10, 

53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14 и 72/15“), директорот на Агенцијата за храна и 

ветеринарство донесе Правилник за информации поврзани со храната („Службен 

весник на Република Македонија бр.: 150/2015). Со овој правилник се врши 

усогласување со Регулативата (ЕУ) бр. 1169/2011 на Европскиот парламент и на 
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Советот од 25 октомври 2011 година за давање на прехранбени информации на 

потрошувачите, за изменување на Регулативите (ЕЗ) бр. 1924/2006 и (ЕЗ) бр. 

1925/2006 на Европскиот парламент и на Советот и за укинување на Директивата 

87/250/EEЗ на Комисијата, Директива 90/496/EEЗ на Советот, Директива 1999/10/EЗ 

на Комисијата, Директива 2000/13/EЗ на Европскиот парламент и на Советот, 

Директивите 2002/67/EЗ и 2008/5/EЗ на Комисијата и Регулативата (ЕЗ) бр. 608/2004 

на Комисијата, CELEX 32011R1169. 

Правилата на општите информации („Службен весник на Република 

Македонија бр.: 150/2015“) се однесуваат на операторите со храна во сите фази на 

синџирот на исхрана и на целата храна која е наменета за крајниот потрошувач 

(вклучувајќи ги и угостителските објекти). 

Правилата се однесуваат на информации за храна со цел да се обезбеди 

високо ниво на заштита на здравјето и на интересите на потрошувачите. 

Информациите за храна не смеат да бидат погрешни. Операторите со храна се 

одговорни за точноста на информациите за храната. Тоа се лица одговорни за 

ставање на храната во промет, или увозникот, во случај кога станува збор за храна од 

увоз. 

Регулативата (ЕУ) бр. 1169/2011 не се применува на приватни лица кои 

подготвуваат и обезбедуваат храна за одреден настан (како на пример црковни, 

училишни и селски саеми), освен доколку тие не ја подготвуваат храната во својство 

на оператори со храна. 

Правилата на задолжителните информации за храна треба да бидат 

означени со зборови и со броеви: име на храната; список на состојки; секоја состојка 

во храната која може да предизвика алергиска реакција кај луѓето; количество 

состојки; нутритивни вредности; нето-количество храна; рок на употреба; 

посебни услови за складирање; име и адреса на операторите со храна; земја на 

потекло и упатство за употреба. 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на 

член 114 став (5) и 117 став (2) од Законот за квалитет на земјоделски производи 

(„Службен весник на Република Македонија бр.: 140/2010“), министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство донел Правилник за стандардите и 

начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на 

производите од пчели по однос на квалитетот. Со овој правилник се врши 

усогласување со Директивата на Советот 2001/110/ЕЦ од 20.12.2001 година за мед, 
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32001L0110. Со овој правилник се пропишуваат стандардите и начинот на 

одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од 

пчели по однос на квалитетот. 

Законската регулатива во Европската Унија и во Република Македонија за 

декларирањето на медот т.е. општото означување и посебната регулатива за 

квалитетот на медот има за цел да придонесе уредување на пазарот врз основа на 

фер конкуренција, со тоа нема да се доведуваат потрошувачите во заблуда. 

При означувањето терминот „мед“ се применува само за производ кој го 

произведуваат пчелите Apis mellifera од сокот на растенијата или излачување од 

живите делови на растенијата, или излачување од инсекти кои цицаат од растенија 

врз живите делови на растенијата, коj пчелите го собираат, го преобразуваат 

комбинирајќи го со нивните сопствени одделни материи, го таложат, дехидрираат, 

чуваат и оставаат во сот за медот да созрее, да стаса и да се користи во трговијата за 

да го означи тој производ. 

Со декларацијата на медот е потребно потрошувачот да не се доведува во 

заблуда и не смее да се истакнуваат медицински тврдења; информациите на 

декларацијата треба да се разбирливи, лесно читливи, лесно видливи и да не се 

бришат. Во видното поле на декларацијата треба да се наведе името на производот 

„мед“, претставува едноставно име, кон ова име може да се уште според потеклото: 

цветен мед или нектарен мед е мед добиен од нектарот на растенијата и мед медна 

роса или мед од медлика (медликовец) е мед кој се добива главно од екскретите на 

инсекти (Hemiptera) кои цицаат од живиот дел на растенијата или секретите од 

живите делови на растението, кон името може според начинот на производство 

и/или неговиот пласман: мед во сот е мед кој пчелите го чуваат во ќелии на свежо 

изграден нележан сот или сот во тенки листови направени само од восок од пчели и 

кој се продава запечатен како цел сот или делови од тој сот; парчиња сот во мед е 

мед кој содржи едно или повеќе парчиња сот; дрениран или исушен мед е мед кој се 

добива со сушење на непокриен незалежан сот; стечен (центрифугиран) или врцан 

мед е мед кој се добива со центрифугирање на непокриен незалежан сот; пресуван 

или гмечен мед е мед кој се добива со пресирање на незалежан сот со или без 

примена на умерена топлина, која не поминува 450С и филтриран мед е мед кој се 

добива со отстранување на туѓи неоргански и органски материи на начин кој 

резултира во значајно отстранување на поленот. При означување на филтриран мед 

и пекарски мед, имињата на производите можат да се дополнат со податоци кои се 
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однесуваат на: цветно или зеленчуково потекло, ако производот целосно или 

делумно потекнува од означениот извор или поседува органолептички, физичко-

хемиски и микроскопски карактеристики на изворот, како и регионално, 

територијално или топографско потекло, ако производот целосно потекнува од 

наведениот извор и одделни барања за квалитет. Во видното поле треба да биде 

истакната и нето-тежината изразена само во мерни единици во грамови (г) или 

килограми (кг), кај нето-тежината која е декларирана може да има дозволени 

отстапувања за поединечни оригинални пакувања и тоа: за пакување од 50 г е 

дозволено -/+ 6% отстапување во тежината; пакување над 50 г до 100 г е дозволено -

/+ 3.5% отстапување во тежината; пакување над 100 г до 500 г е дозволено 2.5% 

отстапување во тежината и над 500 г е дозволено 1.5% отстапување во тежината. 

При означување на пекарскиот мед, на декларацијата во близина на името на 

производот треба да е наведена и ознаката „наменет само за готвење“. 

Земјата или земјите на потекло од каде што медот бил собран треба да се 

наведат на декларацијата. Ако медот потекнува од повеќе од една земја тој податок 

треба соодветно да се замени со една од следниве ознаки според Правилникот за 

стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и 

означување на производите од пчели по однос на квалитетот („Службен весник на 

Република Македонија бр.: 68/2011“): 

 Мешавина од мед која потекнува од Република Македонија и други земји; 

 Мешавина од мед која потекнува од земји на Европската Унија; 

 Мешавина од мед која потекнува од земји кои не се во Европската Унија и 

 Мешавина од мед која потекнува од земји на Европската Унија и од земји 

кои не се во Европската Унија. 

 

Со Директивата на Советот 2001/110/ЕЦ од 20.12.2001 година за мед, 

32001L0110, земјата или земјите на потекло од каде што медот бил собран треба да 

се наведат на декларацијата. Ако медот потекнува од повеќе од една земја тој 

податок треба соодветно да се замени со една од следниве ознаки: 

 Мешавина на мед која потекнува од земјите на Европската Унија; 

 Мешавина на мед која не потекнува од земјите на Европската Унија и 

 Мешавина на мед која потекнува од земјите на Европската Унија и од 

земјите кои не се во Европската Унија. 
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На декларацијата треба да бидат наведени условите на чување и спецификите 

за производот, рокот на употреба кој може да биде означен е рок до кој производот 

ги задржува своите специфични карактеристики доколку правилно се складира, 

покрај рокот на употреба треба да има наведено и лот број. При декларирање се 

наведува и име и адреса на операторите со храна, односно производителот, начинот 

на употреба на производот доколку има некоја специфика. Од 13 декември 2016 

година во Европската Унија и од 2 септември 2015 година во Република 

Македонија е задолжително декларирањето на нутритивните вредности. Од 

нутритивните вредности е задолжително означување на следните вредности: 

енергетската вредност, количествата на масти, заситени масни киселини, 

јаглехидрати, шеќери, протеини и сол. 

Не е дозволено декларирање, означување и рекламирање на храна, односно 

медот со податоци кои сугерираат на лековити својства поврзани со превенција или 

лекување на заболувања, потенцирање на специфични својства на храната кои се 

слични со друга храна со ист квалитет, како и употреба на слики, цртежи, знаци, 

изрази и текстови што потрошувачот би можеле да го доведат во заблуда во поглед 

на идентитетот на производот, потеклото, составот, својството, намената и 

дејството на производот.  

 

 

 

 

 

Слика 8. Приказ на декларација на мед во земјите на Европската Унија 
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Слика 9. Приказ на декларација на мед во Република Македонија 

 

 

  

Слика 10. Приказ на декларација на медтартуф произведен во Република 

Македонија 

 

На слика 8. е прикажано декларирање на мед во Европската Унија. Може да 

се констатира дека на декларацијата на медот кој е произведен во Европската Унија 

има јасно деклараран нутритивен состав, за разлика од декларациите прикажани на 

слика 9. каде што може да се констатира дека производителите на мед во 

Република Македонија сѐ уште го немаат издекларирано нутритивниот состав на 

медот. Може да се забележи дека на пазарот има многу мал процент на 

производители на мед кои го имаат декларирано нутритивниот состав на медот, тоа 

е случајот кај медтартуф кој е прикажан на слика 10., каде што може да се 

констатира дека производителот на медтарфтуф во прилог на пакувањето има 
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прикачено мала брошура во која ги има наведено подетално нутритивните 

вредности кои ги содржи самиот мед. Покрај основните нутритивни вредности 

(енергетска вредност, масти од кои заситени, јаглехидрати од кои шеќери, 

протеини, сол) се наведени и дополнителни нутритивни вредности како содржина 

на витамини, минерали, аминокиселини (есенцијални и неесенцијални), сѐ со цел 

да ги информира потрошувачите за благодатите кои ги има овој мед во поглед на 

нутритивните вредности. Потребно е производителите на мед во Република 

Македонија што повеќе да работат околу декларирањето на нутритивните 

вредности за да потрошувачите може да се запознаат со нутритивниот состав на 

медот. 

 

4.4.  ЛОГОТИПОВИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА МЕДОТ - 

КОМПАРАЦИЈА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА 

 

Поимот логотип има корени од грчкиот збор λογότυπος - логотипос и 

претставува графички елемент, симбол или икона на марка односно бренд. 

Типичниот логотип е дизајниран на тој начин што предизвикува препознавање од 

страна на набљудувачите. Карактеристично за секој логотип се бојата, формата и 

стилот на буквите, кои се различни за секој логотип. Логотипот претставува 

визуелен идентитет на претпријатието и неговата улога е создавање на единствена 

слика на пазарот, односно диференцирање од другите. Прва задача на логотипот е 

препознавање на тоа што го означува (производ, услуга, претпријатието, 

збиднување, личност, предмет или идеја). Крајна задача на логотипот е да помогне 

во зајакнување на брендот со што придонесува за поголем успех на претпријатието. 

Логотипот претставува единствен симбол на претпријатието, затоа е потребно 

тој да биде повоочлив и истиот лесно да се памети.  

Логотипот треба да биде оригинален, да привлекува внимание и да остави 

впечаток. Потребно е да биде едноставен и препознатлив. 

Логотипот претставува знак или симбол. За разлика од името на брендот што 

треба да се позиционира во светот на потрошувачите, потребно е логотипот 

потрошувачите да го забележуваат со поглед. Логотипот може да се каже дека 

визуелно го идентификува и диференцира тоа што претставува бренд. 
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Постојат три вида логотип и тоа: текстуални логотипови на кои се напишани 

имињата на тој производ или компанија; графички прикажани со симболи и цртежи 

и комбинирани - кои претставуваат комбинација од текстуални и графички прикази. 

Со помош на логотипот може да се препознае претпријатието кои стои зад 

него, а се случува логотипот да го привлече или да го одбие потенцијалниот 

потрошувач. Многу претпријатија од време на време го приспособуваат и го 

менуваат дизајнот на логотипот во склад со работата, трендовите и времето во кое се 

наоѓа. 

Логотипот мора да биде јасен и да го прикажува името на брендот. Да се 

направи добар логотип со единствен неповторлив графички идентитет бара голем 

креативен ангажман. Етикетата, нејзините бои, изборот на текстот (фондот лесно да 

се чита и визуелно да е елегантен), описот на производите или услугите, методот на 

работа, декларацијата за заштитено географско потекло, сето тоа на изглед само се 

детали, меѓутоа тоа претставува одлучувачки фактор дали да се купи или не одреден 

производ, дали ќе се користи или не дадена услуга. Се разбира, пред да се направи 

сето ова треба да се согледа и непосредната конкуренција. 

Потребата од логотип е поради: разликување од конкуренцијата; издвојување 

од сите други симболи кои ја карактеризираат работата; обезбедување на јасна 

идентификација; овозможување на клиентите да формираат личен однос со 

идентитетот на претпријатието; отворање на нови можности и комуницирање со 

светот по пат на ефективна сликовна порака. 

Ништо друго не може да го симболизира претпријатието како што тоа го 

прави логотипот. Името, логотипот и слоганите се трите клучни елементи што му 

даваат идентитет на секој бизнис, без разлика дали станува збор за нов или веќе 

постојан бизнис. Доколку слоганот претставува вербално лого, логотипот ќе 

претставува сликовито лого. Може да се констатира дека логотипот претставува втор 

столб на идентитетот на новиот бизнис или на постојниот бизнис. 

Зошто е потребно да се има логотип? Затоа што: во очите на потрошувачот 

претпријатието ќе биде повеќе препознатливо со логотип отколку без логотип на 

производите или услугите. Логотипот праќа слика на професионализам кон 

потрошувачите, а воедно и привлекува нови потрошувачи. Доколку се успее да се 

прати порака на професионализам до потрошувачите преку логотипот, се постигнува 

доста голема работа. Доколку има професионален логотип, тоа им зборува на 

потрошувачите дека станува збор за сериозно претпријатие, оваа импресија се 
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однесува на тоа што значи самиот логотип за претпријатието. Добро изготвен 

логотип привлекува нови потрошувачи. Професионално изготвен логотип е лесен за 

паметење и може да биде инспирација за потрошувачите да го купуваат производот 

или услугата. Потрошувачите секојдневно гледаат голем број логотипови, но 

доколку логотипот ја испрати вистинската порака тогаш тие ќе го изберат тој 

производ или услуга наместо на конкуренцијата. Преку логотипот, потрошувачите 

добиваат информација за претпријатието, затоа што секој бизнис се разликува 

меѓусебно, логотипот ја прави разликата помеѓу конкуренцијата. Логотипот дава 

една визуелна претстава за определен бренд и го дава имиџот на претпријатието, 

токму оваа визуелна презентација може да биде одлучувачки фактор за 

привлекување и одржување на потрошувачите. Со помош на логотипот се 

придонесува потрошувачите да го запомнат производот или услугата, затоа што во 

бизнисот постојат многу слични имиња, но сликата на логотипот може многу лесно 

да влезе во меморијата на потрошувачот. 

Кај логотиповите на пакувањето за мед во земјите од Европската Унија и 

логотиповите на пакувањата за мед во Република Македонија може да се констатира 

дека најчесто е застапена пчелата, потоа саќето, капки мед, кошница и сандаци за 

одгледување пчели, цветови и пчеларски алат, мечиња и сл. Од зборовите најчесто 

се сретнува зборот мед,  потоа пчела, слатко и сл., во поглед на боите од кои е 

изработено логото застапени се: жолтата, црната, портокаловата, кафената и др. 

Добриот логотип претставува критичен елемент при градење на успешен 

бизнис. Со добро изготвен логотип се гради и добар имиџ и репутација кои тешко се 

стекнуваат и за тоа е потребно многу време. 

Во Европската Унија, на декларијата кај медот се застапени следните 

логотипови за квалитет и органско производство: за заштита ознака за потекло 

(слика 11), логотипот за географското потекло (слика 12), логотипот за органско 

потекло (слика 13). Со помош на овие логотипови потрошувачите лесно можат да ја 

препознаат нивната автентичност во однос на регионалното и географско потекло, 

кај логотипот за органско производство производителот има сертификат за органско 

производство. Овие логотипови обезбедуваат корисна маркетинг-алатка во 

Европската Унија како и на другите пазари, а регистрацијата на овие логотипови 

овозможува производителите да се заштитат од имитација или од злопупотреба на 

името на производот. 
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Во Република Македонија, на декларацијата на медот, на пазарот кај многу 

мал број производители може да се забележат логотипови за органско производство. 

На македонскиот пазар не може да се најдат логотипови за квалитет кои се 

декларирани на декларацијата кај пакувањата со мед. 

 

 

 

Слика 11. Логотип за заштитна ознака за потеклото 

 

 

Слика 12. Логотип за географско потекло 

 

 

Слика 13. Логотип за органско производство 
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4.5. ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА МЕДОТ ВО ДЕЛОТ НА КВАЛИТЕТ И 

БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВО 

ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на 

член 114 став (5) и 117 став (2) од Законот за квалитет на земјоделски производи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2010), министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе Правилник за стандардите и 

начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на 

производите од пчели во однос на квалитетот („Службен весник на Република 

Македонија бр: 68/2011“). Токму со овој правилник се врши усогласување со 

Директивата на Советот 2001/110/ЕЦ од 20.12.2001 година за мед, 32001L0110. 

Со овој правилник се пропишуваат стандардите и начинот на одредување на 

квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос 

на квалитетот. 

Медот во основа се состои од различни видови шеќери каде што доминираат 

фруктозата и гликозата, како и други материи како што се: органските киселини, 

ензимите и цврстите делови, кои произлегуваат од собирањето на медот. Бојата на 

медот се разликува од речиси безбојна до темнокафеава. 

Конзистентноста може да биде течна, леплива или делумно или целосно 

кристализирана. Вкусот и аромата се разликуваат, но произлегуваат од видот на 

растението. 

Кога се пласира на пазарот или се употребува за каков било производ наменет 

за човечка употреба или за исхрана на луѓето, во медот не треба да има каков било 

додаток на состојка за храна, како и додатоци за храна, ниту треба да содржи какви 

било дополнувања, освен мед. 

Медот треба колку што е можно повеќе да биде без органски или неоргански 

материи, кои не се од неговиот состав. 

Медот не треба да има туѓ мирис или вкус, не треба да почне да ферментира, 

не треба да има вештачки променета киселост или да се загрева на начин со кој 

природните ензими би се уништиле или значително би се намалило нивното дејство. 

Од медот не треба да се отстранат поленот или состојките карактеристични за 

медот, освен таму каде што е неизбежно при отстранување на туѓите неоргански или 

органски материи. 
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Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг 

производ наменет за исхрана на луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за 

содржина на шеќер, и тоа: 

 

 Содржина на фруктоза и гликоза (збир од обете состојки) во: 

• цветен мед не помалку од 60 г на100 г мед и 

•  мед „медна роса“ или мед од медлика (медликовец), смеса од мед 

„медна роса“ со цветен мед не помалку од 45 г на 100 г мед. 

 Содржина на сахароза: 

• вкупно, не повеќе од 5 г на 100 г мед; 

• Robina pseudoaccacia, Medicago sativa, Bansia menziesii, Hedscarum, 

Eukaliptus camadulensis, Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii не повеќе 

од 10 г на 100 г мед; и 

• Lavandula spp., Borago Officinalis не повеќе од 15 г на 100 г мед. 

 

 Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг 

производ наменет за исхрана на луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за 

содржина на влага, и тоа: 

 

 Вкупно, не повеќе од 20%; 

 Врес (Calluna), и во пекарски мед вкупно, не повеќе од 23% и 

 Пекарски мед од врес (Calluna) не повеќе од 25%. 

 

 Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг 

производ наменет за исхрана на луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за 

содржина на нерастворлива вода, и тоа: 

 

 Вкупно, не повеќе од 0,1 г на 100 г мед и 

 Пресиран мед не повеќе од 0,5 г на 100 г мед. 

  

 Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг производ 

наменет за исхрана на луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за 

електрична спроводливост, и тоа: 
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 Mед и мешавина од медови, не повеќе од 0,8 мС/см; 

  мед од „медна роса“ или мед од медлика (медликовец) и костен како нивна 

мешавина, не повеќе од 0,8 мС/см и 

 Со исклучок во промет мед или мед како составен дел од некој друг 

производ наменет за исхрана на луѓето, тој од планика (Arbatus unedo), 

ѕвонест врес (Erica), еукалиптус, липа (Tilia spp), врес (Calluna vulgaris), 

манука (Leptospermum), чаевец (Melaleuca spp.) не треба да ги исполнуваат 

стандардите за елекрична спроводливост. 

 

 Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг 

производ наменет за исхрана на луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за 

вкупна киселост, и тоа: 

 

• Вкупно, не повеќе од 50 милиеквиваленти киселина на 1.000 г мед и 

• Пекарски мед не повеќе од 80 милиеквиваленти киселина на 1.000 г мед. 

 

 Кога се става во промет мед или мед како составен дел од некој друг 

производ наменет за исхрана на луѓето, медот треба да ги исполнува стандардите за 

активноста на ензимот на диастаза и содржината на хидроксиметилфурфурал (HMF), 

кои се одредуваат по секоја преработка и секое мешање, и тоа за: 

 

 Активноста на ензимот на диастаза (оцена на темна боја): 

• вкупно, освен за пекарски мед не помалку од 8 и 

• мед со ниско природна содржина на ензим (на пр. мед од цитрус) и 

содржина на HMF не повеќе од 15 мг/кг и не помалку од 3. 

 Содржина на HMF: 

• општо земено, не повеќе од 40 мг/кг, во согласност со одредбите мед 

со ниско природна содржина на ензим (на пр. мед од цитрус) и 

содржина на HMF не повеќе од 15 мг/кг и не помалку од 3 и 

• видови мед со декларирано потекло од региони со тропска клима и 

мешавина од тие видови мед не повеќе од 80мг/кг. 
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 Врз основа на член 44 став (4) точка (6) од Законот за безбедност за храна 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе Правилник за одделните барања кои се 

однесуваат на микробиолошките критериуми за храната („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.: 100/2013) со кој се врши усогласување со Регулативата 

на комисијата број 2.073 од 15 ноември 2005 година за микробиолошките 

критериуми за храна (Celex број 32005P2073). 

Со овој правилник се пропишуваат одделните барања за безбедност на 

храната по однос на микробиолошките критериуми за храна. Одредбите од овој 

правилник се применуваат за барања за безбедност на храната по однос на 

микробиолошки критериуми за определени микроорганизми. Одредбите од овој 

правилник се применуваат за општите и специфични хигиенски барања кои треба да 

ги применуваат бизнис-операторите, а се во согласност со законската регислатива. 

Операторите со храна вршат анализа на трендовите на резултатите од испитувањата. 

Кога ќе забележат тренд кон незадоволителни резултати, тие преземаат соодветни 

мерки без непотребно одложување за да се подобри ситуацијата во производството и 

прометот, а со цел да се превенира појавата на микробиолошки ризици. 

Микробиолошкиот критериум за безбедност на мед е следен: 

 

 Во една мостра која е сочинета од пет единици, потребно е во сите пет 

единици да има отсуство на 25г на мед на сулфито редуктирачки 

колстридии во производ пласиран на пазарот во текот на нивниот рок на 

употреба. 

 

Микробиолошкиот критериум за хигиена на производствениот процес на мед 

е следен: 

 

 Квасци и мувли во една мостра која е сочинета од пет единици, односно n- 

број на единици кои ја сочинуваат мострата и c- број на единици на 

мострата што даваат вредност над m или помалку од М, гранична вредност 

m е100 cfu/g и M е100 cfu/g, производот е задоволителен ако сите 

забележани вредности се ≤ m; прифатлив ако повеќето вредности c/n се 

помеѓу m и М, а остатокот од пронајдената вредност е ≤ m и 

назадоволителни ако еден или повеќе од пронајдените вредности е>M или 
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повеќе вредности с/n се помеѓу m и М. Работени по аналитички референтен 

метод MKCEN ISO 21527-2 и 

 Сулфито редуктивни клостидии во една мостра која е сочинета од пет 

единици, односно n- број на единици кои ја сочинуваат мострата и c- број 

на единици на мострата што даваат вредност над m или помалку од М, 

гранична вредност m е 0 cfu/g и M е10 cfu/g, производот е задоволителен 

ако сите забележани вредности се ≤ m; прифатлив ако повеќето вредности 

c/n се помеѓу m и М, а остатокот од пронајдената вредност е ≤ m и 

назадоволителни ако еден или повеќе од пронајдените вредности е>M или 

повеќе вреднсоти с/n се помеѓу m и М. Работени по аналитички референтен 

метод MKCEN ISO 15213. 
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5. ВЛИЈАНИЕТО НА НУТРИТИВНИТЕ СВОЈСТВА НА МЕДОТ НА 

ПОТРОШУВАЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ 

 

Нутритивните својства на производите имаат за цел да им овозможат на 

потрошувачите да направат соодветен избор врз основа на овие информации, притоа 

овозможувајќи им избор и на оние потрошувачи кои се со особени барања во однос на 

исхраната. 

Бидејќи многу мал дел од потрошувачите почнуваат да размислуваат за 

храната и ја консумираат како целина, а не нејзините состојки, обезбедувањето на 

информациите за хранливите материи е неопходно за да се информираат 

потрошувачите.  

Медот е храна која е лесно прифатена од дигестивниот тракт и неговата 

искористеност е 98-99% Белиот кристален шеќер (сахарозата) за разлика од медот е 

рафинирана храна која се состои од таканаречени „празни“ јаглехидрати, во 

организмот не може целосно да се разложи на попрости шеќери и останува 

неискористен, па поради тоа се претвора и се складира како масти.  

Исфрлањето на белиот кристален шеќер од исхраната дефинитивно значи 

свртување нов лист во животот. Факт е дека шеќерот содржи само празни калории и 

не содржи витамини и минерали кои му овозможуваат на телото одржување во добро 

здравје. 

Белиот кристален шеќер не само што не ги содржи витамините и минералите, 

туку тој предизвикува и немање на некои од нив. Така на пример, шеќерот 

предизвикува немање на хром од организмот, па телото треба овој минерал да го 

извлекува од своите резерви. Истото се случува и со калциумот, фосфорот и железото. 

Со консумирање бел шеќер слабее и контролата на нивото на шеќерот (гликоза) во 

крвта. Во екстремни случаи може да доведе до развој на шеќерна болест (дијабет), 

која денес е во постојан пораст. Решение не е ни кафениот шеќер, бидејќи иако 

содржи нешто минерали, тој во организмот се разградува исто како и белиот шеќер. 

Ако во исхраната се користи бел шеќер - сахароза, значителен дел од сахарозата не се 

разградува до прости шеќери, туку останува неискористена и како таква директно 

влијае на зголемувањето на мастите во организмот. Вишокот на масти во организмот 

доведува до различни оштетувања на органите и до појава на многу болести. Со други 

зборови, со користење на белиот кристален шеќер може да дојде до оштетување на 
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панкреасот, до појава на дијабетес, до појава на кариес на забите кај децата, до развој 

на кардиоваскуларни заболувања, до пораст на триглицеридите во крвта, до 

зголемување на крвниот притисок и слично. Постојаното консумирање шеќер е главна 

причина за прекумерна телесна тежина, за остеопороза, за послабо функционирање на 

одбранбениот организам и за појава на кардиоваскуларни заболувања. Немање 

концентрација, појава на депресија, вознемиреност, анксиозност, хиперактивност, 

особено кај малите деца, па дури и агресивноста и насилното однесување се 

нарушувања кои се поврзуваат со повеќегодишното консумирање на шеќерот. 

За разлика од белиот кристален шеќер, медот е извонредна храна која по својот 

состав во целост одговара на физиолошките потреби на човечкиот организам и во 

многу случаи може да биде корисна замена за белиот кристален шеќер. Медот 

спореден со исто количество бел кристален шеќер е поблаг!  

Кога станува збор за медот треба да се има предвид дека тоа е природен 

производ и дека неговата нутритивна вредност се разликува во зависност од тоа каде 

пчелата била на паша, но сепак тие отстапки се мали: медот содржи мало количество 

на полен и содржи 17% на вода за разлика од белиот кристаелн шеќер кој не ги 

содржи воопшто. 

Првата предност на медот во однос на шеќерот се гледа во содржината на 

јаглехидратите. Белиот кристален шеќер содржи 100% сахароза, а медот содржи 

моносахариди, дисахариди, трисахариди. Медот главно се состои од молекули на 

гликоза и фруктоза. Фруктозата е послатка од гликозата и од сахарозата, па поради 

тоа медот е посладок од шеќерот. Недостаток на фруктозата е тоа што таа не 

конвертира во енергија така брзо како гликозата. Медот исто така содржи солиден 

број квалитетни протеини за разлика од белиот кристален шеќер кој не ги содржи 

воопшто. 

Друга предност на медот во однос на шеќерите е неговото повисоко ниво на 

хранливи материи. Шеќерот не содржи никакви витамини и содржи многу мал 

процент на минерали, додека во медот се застапени калциум, калиум, цинк, витамин 

Ц и Б6, ниацин, тиамин и рибофлавин.  

Медот содржи и антиоксиданти за разлика од белиот кристален шеќер, нивното 

количество варира во зависност од нектарот на растенијата од кои се хранела пчелата. 

Како што напоменавме, белиот кристален шеќер се состои од сахароза. Кога се 

консумира белиот кристален шеќер треба во дигестивниот тракт на човекот да се 

вклучат и ензими за негово разградување при што истиот ќе може да се искористи во 
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човековиот организам како енергија, за разлика од медот каде што хранливите 

материи може многу побрзо да се искористат од страна на човековиот организам затоа 

што пчелите сахарозата ја разложиле на фруктоза и гликоза. 

Медот е два пати посладок од белиот кристален шеќер поради тоа што содржи 

фруктоза.  

Медот има способност за брзо ослободување на енергија (гликоза) и тоа низ 

подолг временски период, поради содржината на фруктозата која има нешто поспоро 

разложување од гликозата. 

Денес сѐ повеќе доаѓа до израз тендецијата кон здрава исхрана, а искуството ги 

научило луѓето дека многу здравствени проблеми може да се ублажат со 

консумирање здрава храна. Кога се зборува за здрава храна, во оваа категорија 

веројатно прво место зазема медот - сладок, вкусен и здрав производ. 

Луѓето денес се изложени на пестициди, конзерванси, радијација, генетски 

модифицирана храна, адитиви, стрес од секаков вид и др. Тие негативни фактори 

оставаат големи последици врз човековото здравје. Медот е редок вид храна која до 

крајниот потрошувач доаѓа во неизменет облик, без индустриска преработка, таков 

каков што пчелите го имаат произведено без додадени додатоци. 

Може да се каже дека медот е највреден производ што ни го дала природата. 

Медот ги содржи скоро сите состојки кои го градат човековиот организам, медот 

уште го нарекуваат и злато на природата и заборевено богатство на историјата. 

Медот е прв сладок производ што го вкусил човекот. 

За разлика од белиот кристален шеќер, медот има поголема хранлива вредност, 

имено една лажица мед има 64 kcal, додека една лажица бел кристален шеќер има 46 

kcal. 

Познато е дека грижата за сопственото здравје е во интерес на секој човек. 

Грижејќи се за своето здравје тој не само што се заштитува самиот себеси од разни 

заболувања, туку и придонесува за благосостојбата на средината во која живее, 

односно ги чува и другите луѓе од својата околина, особено своето семејство. 

Во практиката нема точно утврдени фактори што го определуваат начинот на 

однесување на потрошувачите. Тоа пред сѐ произлегува од фактот дека врз 

однесувањето на потрошувачите, а со самото тоа и врз актот на купувањето, имаат 

влијание голем број субјективни и објективни детерминанти кои се резултат на 

нивната секојдневна изложеност и провоцираност од голем број различни 

поттикнувачи. 
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Врз побарувачкото однесување на потрошувачите во одредено подрачје и 

определен временски период дејствуваат голем број фактори. Токму овие фактори 

може да се менуваат квантитативно, односно нивниот број да биде зголемен или 

намален во еден одреден временски период, а исто така тие може да ги менуваат и 

својот квалитет и интензитетот на дејствување. 

Врз поединецот влијаат многубројни комплексни детерминанти (фактори) за 

купување на одреден производ или услуга. Како детерминанти кои влијаат на 

однесувањето на потрошувачите на мед, освен општо познатите е и нутритивната 

детерминанта во која се вклучени нутритивните својства на медот. Може да се 

издвојат следните: 

 

 Предностите кои ги има медот над кристалниот бел шеќер; 

 Грижата на испитаникот за сопственото здравје; 

 Животните навики на испитаникот; 

 Месечните приходи на испитаникот; 

 Образованието на испитаникот; 

 Полот на испитаникот; 

 Возраста на испитаникот; 

 Цената на производот; 

 Пакувањето на производот; 

 Сензорните карактеристики на производот; 

 Информираноста на испитаникот за нутритивните својства на медот; 

 Запознаеноста на испитаникот со поволностите кои ги има медот; 

 Запознаеноста на испитаникот за логотиповите за органско производство, 

квалитет и безбедност на производот  

 и др. 
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6. НУТРИТИВЕН МАРКЕТИНГ 

 

Нутритивниот маркетинг како новитет во маркетинг-сферата претставува 

иновација која мора да постои и е главен дел од процесот на планирање и 

спроведување на концепцијата на идеи како и промовирањето на истите за да се 

постигне напредок во делот на истакнувањето на нутритивните својства кои би 

довеле до развивање на свеста на компаниите и подобар пласман на производите 

како и подобро место на пазарот и намалена конкуренција, бидејќи нутриционизмот 

како наука е во подем. Овој концепт на маркетинг за потрошувачите ќе значи 

поголема информираност, креативна свесност и реална достапност, како и сите 

придобивки што се стекнуваат. Главно е да се следи текот на светските пазари, но 

исто така е важно и посветувањето на домашниот пазар и на домашните 

потрошувачи кои се главен и неизоставен дел при анализата на пазарот и 

производите. 

Нутритивниот маркетинг претставува концепт за креирање основи кои 

обезбедуваат насоки за истакнување на нутритивните својства на производите кон 

подобрување на здравјето на луѓето. Главниот акцент на нутритивниот маркетинг е 

во делот на влијанието на потрошувачите и нивната информираност, јасност и 

достапност на производот со своите нутритивни својства и компоненти во делот на 

согледување на бенефициите од истиот, каде што насоките во делот на размената се 

задоволување на потребите на поединецот или организацијата. Потрошувачите се 

ориентираат кон производи со вградени здравствени придобивки кои се, всушност, 

добро дизајнирани, посакувани, достапни, забавни, вкусни и интересни производи на 

кои јасно се дефинирани придобивките од истите. 

Еден дел од принципите на нутритивниот маркетинг претставува 

општествениот процес со кој по пат на создавање на конкретни и јасни вредности ќе 

се влијае на компаниите преку вложување во овој нутритивен маркетинг како процес 

на иновација, каде што поединци и групи на потрошувачи ќе го добиваат она што им 

е потребно и што го сакаат, преку јасни дефинирани цели на компаниите. 

Иако охрабрувањето на луѓето да јадат повеќе здрава храна е во подем, 

единствено преку нутритивниот маркетинг може да се промовира подобро здравје, 

со повеќе напор од страна на компаниите кои ќе стават акцент на воведување на овој 

тип маркетинг кој нуди повеќе можности за промоција и повисоко место на пазарот, 

како на домашниот така и на светските пазари. 
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Нутритивниот маркетинг се фокусира на анализите на потрошувачкото 

однесување во делот на исхраната и што може да се направи за да се подобри 

нивната исхрана преку истакнувањето на нутритивните својства и компоненти кои 

влијаат на здравјето и благосостојбата на луѓето. 

Вистинскиот предизвик во нутритивниот маркетинг е во проширување на 

нови алатки за компаниите кои преку нивната имплементација би довеле до 

позитивни и оптимални решенија во корист на потрошувачот. 

Преку маркетинг-комуникацијата компаниите имаат за цел да ги 

информираат, убедуваат и потсетуваат тековните и потенцијалните потрошувачи 

преку маркетинг-комуникациската порака, но таа маркетинг-комуникациска порака 

треба да биде јасна, целосна и на највисоко ниво, преку преземање активности за 

наведување на потрошувачот да размислува и да носи здрави одлуки при 

купувањето. За да се разбуди одговорноста кај потрошувачот за преземање акции во 

прилог на балансирање на здравјето и благосостојбата, компаниите-производители 

мора да вложат во нутритивниот маркетинг како клучна алка во синџирот за здрав 

животен стил. Промотивната стратегија треба да биде детално разработена и да се 

согледа нејзиното значење преку креирање оптимални одлуки и насоки при изборот 

на производите и да се разграничат производите на кои им се истакнати 

нутритивните својства како иновативен начин за компаниите. Помеѓу здравите 

одлуки на луѓето се вбројува и одлуката за избор на здрав начин на исхрана. 

Аспектот на индустријата за здрава храна не е само финансиски и 

комерцијален. Самата индустрија е насочена кон подобрување на здравјето на 

потрошувачите, што е истовремено и општествено одговорен пристап. Свесноста 

за поголемо ниво на здравје кај луѓето треба да биде поттикната и поддржана и со 

владините регулативи, преку најразлични кампањи, закони и регулаторни 

инструменти на воведување на нутритивниот маркетинг. 

Преку воведувањето на нутритивниот маркетинг се зголемува и приливот на 

финансиски средства на секое претпријатие, претставува работен концепт на 

економски процес регулиран со постојните функции и цели, што подразбира и нивна 

оптимална реализација со јасно поставени цели и принципи. 

Главен проблем на денешнината со кој се соочуваат компаниите не е недостиг 

од производи и услуги, туку недостиг од потрошувачи. А поттикот кој би влијаел 

на интересот на потрошувачите кон одреден производ е нутритивниот 

маркетинг. 
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Компаниите главно треба да вложуваат во нутритивниот маркетинг од главна 

причина што самата политика на компаниите би била уникатна приказна и добар 

поттик за поддршка на бизнисот преку испраќање вистински пораки до вистинската 

публика. Ако производот или услугата имаат одлични особини, но никој не знае за 

тоа, успехот нема да биде одлика. Во прилог на тоа, треба да се комуницира со 

постојните клиенти за да се одговори на нивните потреби, да се поддржат 

производите/услугите или да се најде начин да се задржат постојните потрошувачи 

преку воведување на овој новитет. Сѐ се сведува на тоа дека еден бизнис мора да ја 

испорача својата приказна до потенцијалните клиенти на вистинскиот начин за да ги 

информира за своето постоење. Но претставувањето на самиот производ треба да 

биде комплетно и со насоки од имплементиран нутритивен маркетинг. Без оглед 

дали се работи за лице или компанија суштината на нутритивниот маркетинг е јасно 

претставување и дефинирање на насоките за истакнување на нутритивните својства 

кои влијаат на благосостојбата на луѓето. 

Стратегијата на нутритивниот маркетинг исто така цели и кон подобро 

позиционирање на оние производи кои го имаат имплементирано нутритивниот 

маркетинг. 

Современиот маркетинг-микс се заснова на неколку принципи, на пример 4P 

(1.Product – производ, 2.Place- место, 3.Price - цена, 4.Promotion – промоција, или 5P, 

5.People итн). Моите истражувања за влијанието на нутритивните својства врз 

потрошувачкото однесување доведе до сознание дека нутритивниот маркетинг се 

заснова на 3 принципи или т.н. 3Н: 

 

 1Н - Нутритивни својства (анализа, селекција, дефинираност, 

поставување); 

 2Н - Нутритивен квалитет (истакнување, информирање, анализа, насоки и 

одржување) и 

 3Н - Нутритивни придобивки (известување, креирање на свесност, 

погодност и наведување, вредност). 

 

1Н - Нутритивни својства. Анализа кои се нутритивните својства што ги 

содржи производот, по кои нутритивни својства се истакнува и селектирање на 

најглавните нутритивни својства, нивно дефинирање и конкретно кои се тие својства 

и нивно поставување. 
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2Н - Нутритивен квалитет. Истакнување на здравствените факти и 

информирање на потрошувачите дека ако го купат производот ќе добијат одредени 

здравствени бенефиции, насоките на одржување се во делот одржување на 

постојниот квалитет и изнаоѓање нови начини на подобрување на квалитетот преку 

изнаоѓање креативни решенија и оптимални насоки за подобрување на постојниот 

производ. 

3Н - Нутритивни придобивки. Известување на потрошувачот за да ги 

осознае бенефициите пред да го купи производот, дејствување во делот на 

потрошувачката свест, развивање на свесноста во делот на купувањето дека го 

добиваат тоа што го купуваат, а креирањето на свесноста, гледано долгорочно, во 

делот на вреднувањето има долгорочни добри здравствени придобивки. Соодветната 

амбалажа е многу важна, но уште поважно е декларирањето, каде што нутритивните 

својства ќе бидат јасно поставени со што би се навеле потрошувачите во купувањето 

на производот. Колку повеќе еден производ може да понуди толку е поголема 

вредноста и е повеќе веројатно потрошувачите да продолжат да го купуваат 

производот, а со тоа и неговата вредност да расте. 

 

Потрошувачите главно се потпираат на рекламите за производот и на 

етикетата на производот која мора да ги содржи нутритивните својства. Преку 

интегрирање на нутритивниот маркетинг и на дизајнот на амбалажата на самите 

производи како комуникациско средство се постигнува синергија помеѓу пакувањето 

и содржината на производите. Клучните функции на нутритивниот маркетинг се 

идентифицирани и диференцирани преку означувањето на нутритивните својства и 

преку нивното истакнување, всушност се добива дополнителна вредност и за 

производот и за потрошувачите. 

Македонски компании, но и голем број други компании во светот треба да ја 

сфатат сериозноста на оваа проблематика и да вложат во нутритивниот маркетинг со 

што би довеле до оптимален визуелен идентитет и уникатност, со што се поврзува и 

грижата за потрошувачите кои ќе добиваат производи по светски примери. Со тоа 

бенефициите од нутритивниот маркетинг би биле тројни: поголем профит и 

успешност на компаниите, бенефиции за потрошувачите за поздрава исхрана и 

бенефиции на државата, како економски така и социјални. 
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7. АНКЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ  

 

Тргнувајќи од тезата дека производот е наменет за потрошувачите и како таков 

треба да ги исполнува и задоволува нивните потреби и барања, предизвик и мотив во 

овој магистерски труд е истражување на детерминантата: нутритивните својства на 

медот и како таа влијае во потрошувачкото однесување.  

Главната цел на истражувањето на трудот е да се детектираат факторите кои 

влијаат на потрошувачите во изборот на медот, ставовите околу детерминантата за 

нутритивните својства на медот, етикетирањето (декларирањето) на медот како 

производ и прашања поврзани со политиките на медот како храна. Формулирањето на 

елементите на маркетингот ќе се направи преку јасното дефинирање на влијанието на 

нутритивните својства на медот во потрошувачкото однесување, односно како 

нутритивниот состав на медот влијае на потрошувачката на медот на пазарот денес. 

Со јасно образложување и длабока прегледност и влијание на маркетингот не 

само во внатрешната структура кај самите компании и поединци кои произведуваат, 

полнат и пакуваат мед, туку и на пазарот во кој опстојуваат и функционираат.  

Главната научна цел на истражувањето во рамките на изработката на трудот, 

пред сè, е научната дескрипција со елементи на класификација и анализа на сите 

елементи на истражувањето, со што ќе може да се одбере правилна марктинг-

стратегија како на компаниите и поединците кои произведуваат, полнат и пакуваат 

мед, така и на здруженијата на пчелари, со што ќе остварат поголем профит, ќе се 

намали нелојалната конкуренција на пазарот, а од друга страна, пак, потрошувачите 

ќе добијат големи бенефиции со консумирање квалитетен и безбеден мед, со што 

можноста од пуштање фалсификуван мед на пазарот ќе се намали. 

По дефинирањето на проблемот и целите во истражувањето се развија 

следните хипотези: 

 

 Хипотеза 1. Постои корелација помеѓу демографските социо-економски 

карктеристики со информираноста за нутритивните својства на медот; 

 Хипотеза 2. Постои корелација помеѓу нутритивните својства на медот со 

потрошувачкото однесување и 

 Хипотеза 3. Постои корелација помеѓу декларираниот нутритивен состав и 

логотипот за органско производство, квалитет и безбедност при изборот на 

мед. 
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Со овие хипотези ќе се биде само еден чекор пред сознанијата кои ќе ги 

добиеме по анализа на податоците. Податоците кои ќе ги добиеме може да придонесат 

да ги прифатиме или отфрлиме горенаведените хипотези. 

Изнесените хипотези се засновани на мислења и убедувања за проблемот. 

Хипотезите ни претставуваат суштествен показател при спроведување на 

истражувањето, а воедно ги определуваат обликот и содржината на анкетниот 

прашалник и ќе придонесат во дефинирањето на заклучоците од спроведеното 

истражување. 

Од големо значење за истражувањето да биде што пореално е самиот метод на 

собирање на податоците. За потребите на ова истражување се користени примарни и 

секундарни податоци. Прибирањето на примарните податоци е направено само со 

методот на анкетирање. Анкетирањето претставува еден од најприменуваните методи 

во научното истражување во маркетингот, а воедно претставува и едно од најсилните 

орудија кои ги има самиот автор на научно-истражувачките дела. Во ова научно 

истражување ќе се примени анкета во хартиена форма, како еден од најсигурните 

начини да се соберат информациите. Доколку самата анкета е дизајнирана на прав 

начин, добиените информации пристигнуваат во една форма која е сигурна за 

понатамошна обработка и анализа. 

Анкетното истражување е спроведено во март 2017 година, во Скопје, а 

анкетирани беа жителите на следните општини на територијата на Скопје: Аеродром, 

Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода и Центар. Жителите на Скопје 

беа целна група на истражување поради фактот што Скопје е метропола, најголем 

град во Република Македонија и најголем број од населението во Република 

Македонија живее токму во Скопје. 

Тргнувајќи од фактот дека бројноста на испитаниците е во непосредна врска со 

важноста на добиените одговори, прелиминарното истражување се однесува на 300 

испитаници на возраст од 25 години па нагоре. За да се добијат одлучувачки 

резултати  испитаниците беа избрани по случаен избор и анкетата беше анонимна. Од 

спроведеното истражување се добија релевантни податоци кои ќе придонесат за нивна 

понатамошна употреба при квантитативната анализа која ќе резултира со крајни 

заклучни согледувања за ова истражување. 

Анкетираниот прашалник содржи вкупно тринаесет прашања и во целост е 

прикажан во прилог 2. Тој е поделен на два дела. Во првиот дел (општ дел) од 

прашалникот се наведени демографско социо-економските прашања, а може да се 
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видат во табела 6. Со овие прашања ќе се добијат информации кои се однесуваат за 

полот, возраста, степенот на образование и месечните примања на испитаникот со 

што ќе се добие една слика за учесниците во истражувањето. 

 

Табела 6. Приказ на демографско социо-економските прашања од прашалникот 
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Во вториот дел од прашалникот се застапени тематски прашања кои се 

однесуваат на маркетинг-истражувањето за да се види колку испитаниците внимаваат 

здраво да се хранат, дали се запознаени со поволностите што ги има медот за 

исхраната на човекот, дали се запознаени со нутритивните својства на медот, дали се 

запознаени дека медот има висока енергетска вредност благодарение на 

јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ простите шеќери, за разлика од 

сложените шеќери како што е кристалниот бел шеќер, дали се запознаени дека медот 

содржи голем број витамини и минерали, дали нутритивните својства претставени на 

декларацијата на медот може да влијаат при изборот на медот, потоа дали 

логотиповите за органско производство, квалитет и безбедност на медот влијаат при 

изборот на медот. Прашањата од вториот дел од прашалникот се прикажани во табела 

7. 
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Табела 7. Приказ на прашањата од вториот дел на прашалникот, прашања кои се 

однесуваат на маркетинг-истражувањето 
ПРАШАЊЕ ОДГОВОР 
 

Прашање бр.: 5 

Дали внимавате здраво да се храните? 

• Да 
• Не 
• Делумно 

 

Прашање бр.: 6 

Од каде најчесто купувате мед? 

• Директно од пчелар 
• На пазар 
• Продавница за здрава храна 
• Маркети 
• Не купувам 

 

Прашање бр.: 7 

Дали сте запознаени со поволностите кои ги има медот 
за исхраната на човекот? 
 

• Да 
• Не 
• Делумно 

 

Прашање бр.: 8 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на 
медот? 

• Да 
• Не 
• Делумно 

 

Прашање бр.: 9 

Оценување со оцена од 1 до 5 на поважните фактори во 
избор на мед при купување? 

Фактори Оцена 
Најниска 1 
Највисока 5 

Пакување 1 2 3 4 5 
Боја на медот 1 2 3 4 5 
Вкус на медот 1 2 3 4 5 
Цена на медот 1 2 3 4 5 
Нутритивните 
својства на медот 

1 2 3 4 5 

 

Прашање бр.: 10 

Дали знаете дека медот има висока енергетска 
вредност, благодарение на јаглехидратите кои се 
застапени во него, пред сѐ прости шеќери, за разлика од 
сложените шеќери како што е кристалниот бел шеќер? 

• Да 
• Не 
• Делумно 

 

Прашање бр.: 11 

Дали знаете дека медот содржи поголем број витамини 
и минерали (Б-комплекс, А, Ц, Д, E и К, микро и 
макроелементи: магнезиум, сулфур, фосфор, железо, 
калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и 
др.)? 

• Да 
• Не 
• Делумно 

 

Прашање бр.: 12 

Дали нутритивните својства поставени на 
декларацијата на медот може да ви влијаат при изборот 
на мед? 

• Да 
• Не 
• Делумно 

 

Прашање бр.: 13 

Дали логотиповите за органско производство, квалитет 
и безбедност на медот може да ви влијаат при изборот 
на мед? 

• Да 
• Не 
• Делумно 
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По завршување на анкетирањето, следен чекор е формирање база на податоци 

добиена од податоците од анкетата и обработка на добиените податоци. Податоците 

се обработуваат со помош на повеќе типови модели креирани во Microsoft Exсel и 

тоа: логички, математички и статистички. 

 За да се опише анализираниот примерок се применува статистичка анализа. 

Најнапред се прави табелирање на одговорите од секое прашање, а следен чекор е 

сумирање на податоците и нивна статистичка обработка. Како последен чекор е 

прикажување на резултатите во аналитичка и графичка форма со помош на табели и 

дијаграми. 

 При оваа анализа се користи сумирање, Pearson линеарна корелација и 

дистрибуција на патерни (шеми), како еден метод од податочното рударство (data 

mining) коешто овозможува необработените податоци (raw database) да се претворат 

во корисни информации, односно да се добие (или „ископа“) знаење (knowledge) за 

да може потоа да се анализираат податоците од многу различни димензии или агли, 

да се категоризираат и да се идентификуваат во корисни информации. За обработка 

на податоците е користен еден познат метод од data mining т.н. Frequent Pattern 

Mining / The Apriori Algorithm. На сличен начин, со помош на Microsoft Excel е 

прикажана дистрибуцијата на патерни на графички начин во вид на графикони. 

Со помош на Microsoft Excel е креиран модел на корелација за пресметка на 

коефициентот на корелација за да се откријат заемните врски и односот меѓу 

одговoрите на две прашања. Степенот на јачина на врската на променливите се мери 

преку т.н. коефициент на корелација. Тој може да има вредности помеѓу -1 и +1. 

Колку вредноста на коефициентот на корелација е поблиску до 0 толку е послаба 

врската помеѓу променливите и обратно, колку е врската поблиску до 1 или -1 толку е 

врската посилна. Се разбира, негативните вредности значат обратно пропорционална 

врска. Во маркетинг-истражувањето кога: 

 

• Коефициентот на корелација има поголема вредност од 0,9 се смета дека 

врската е многу силна; 

• Коефициентот на корелација е помеѓу 0,7 и 0,9 постои тесна зависност; 

• Коефициентот на корелација е помеѓу 0,5 и 0,7 има зависност и  

• Коефициентот на корелација е до 0,3, врската е слаба, односно не постои 

меѓусебна зависност. 
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Анкетното истражување е поткрепено со изработка на модели во Microsoft 

Excel засновани на научни методи како што се: аналитичко-графички методи; 

логички методи; компаративна метода; статистички методи и дескриптивна метода. 

Во обработка на податоците се презентирани аналитичко-графички форми, се 

применуваат графикони и табели, во насока на подобро разбирање на техниката на 

анализа и вреднување на истражувањето.  

На крај, од сеопфатната анализа на добиените резултати се дадени релевантни 

предлог-заклучоци. 
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8. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА ОД АНКЕТНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Во продолжение ќе се прикажат дадените одговори на секое поединечно 

прашање од анкетниот прашалник проследени со коментар за добиените резултати. 

Како што е наведено претходно, анкетниот прашалник е составен од тринаесет 

прашања, со можност за повеќекратни одговори при одговарање на истите и едно 

прашање со рангирање со оцени од најниска (1) до највисока (5) 

Во првиот дел на прашалникот (општиот дел) се добива слика за демографско 

социо-економската состојба на испитаниците. 

 

Прашање број 1. Пол на испитаникот? 

 

Од испитаните вкупно 300 испитаници, од табела 8 може да се види дека во 

истражувањето биле анкетирани 147 мажи и 153 жени, процентуалната застапеност на 

половите на испитаниците е прикажана во графикон 7 и табела 8, при што може да се 

констатира дека 51% од испитаниците се жени, додека 49% од испитаниците се мажи, 

што значи двата пола приближно подеднакво се застапени во анкетното истражување. 

Табела 8. Застапеност на половите на испитаниците во истражувањето 

 

  

 

 

 

 

Графикон 7. Графички приказ на процентуалната застапеност на половите на 

испитаниците во истражувањето 

 

 

Пол на испитаниците  

Вкупно Машки Женски 

147 153 300 

49% 51% 100% 
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Прашање број 2. Возраст на испитаникот? 

Во анкетниот прашалник возраста на испитаниците е поделена во три групи и 

тоа: помеѓу 25 и 40 години, помеѓу 41 и 55 години и над 55 години. Во табела 9 и 

графикон 8 и 9 е прикажана возраста на анкетираните испитаници и притоа може да 

се констатира следното: најголем број од испитаниците, дури 161 (53,7%) испитаници 

се на возраст помеѓу 41-55 години, потоа следуваат испитаниците на возраст помеѓу 

25-40 години - 82 (27,3%) испитаника и со најмала застапеност се испитаниците на 

возраст над 55 години - само 57 (19%) испитаници.  

 

Табела 9. Возраст на испитаниците во истражувањето 

 

 

 

 

Графикон 8. Графички приказ на добиените податоци од испитувањето за 

возраста на испитаниците  

 

Возраст на испитаниците  

Вкупно Помеѓу 25-40 години Помеѓу 41-55 години Над 55 години 

82 161 57 300 

 27,3%  53,7% 19% 100% 
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27,3%

53,7

19%

Помеѓу 25-40 
години

 

Графикон 9. Графички приказ на процентуалната застапеност на возраста на 

испитаниците во истражувањето 

 

Прашање број 3. Степен на образование? 

Во поглед на степенот на образованието на испитаниците може да се утврди од 

табелата 10 и од графиконите 10 и 11 дека најголем дел од испитаниците се со високо 

образование - 185 (61,7%) испитаници, 82 (27,3%) испитаника се со средно 

образование, со магистерско образование и доктор на науки се 33 (11%) испитаника, 

додека со основно образование нема ниту еден испитаник. 

 

Табела 10. Степен на образование на испитаниците во истражувањето 

 

Графикон 10. Графички приказ на добиените податоци од испитувањето за 

образование на испитаниците  

Степен на образование на испитаниците  

Вкупно Основно 

образование 
Средно 

образование 

Високо 

образование 

Магистерско 

образование и 

доктор на науки 

0 82 185 33 300 

0 % 27,3 % 61,7% 11% 100% 
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0%

27,3%

61,7%

11%
Основна 

образование

Средно образование

 

Графикон 11. Графички приказ на процентуалната застапеност на степенот на 

образование на испитаниците 

 

Прашање број 3. Месечни примања во домаќинството? 

Во анкетниот прашалник на прашањето за месечните примања во 

домаќинството на испитаниците, примањата се поделени во четири групи и тоа: 

примања до 10.000 денари, примања од 10.001 до 23.000 денари, примања од 23.001 до 

60.000 денари и примања над 60.000 денари.  

 

Табела 11. Месечни примања во домаќинството на испитаниците во 

истражувањето 

 

Графикон 12. Графички приказ на добиените податоци од испитувањето за 

месечните примања во домаќинството на испитаниците 

Месечни примања во домаќинството  

на испитаниците во денари 

 

Вкупно 

До 10.000 10.001-23.000 23.001-

60.000 

Над 60.000 

1 64 181 54 300 

0,3% 21,4% 60,3% 18% 100% 
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Од добиените резултати, прикажани во табела 11 и графиконите 12 и 13, може 

да се забележи дека 181 (60,3%) испитаник имаат месечни примања во домаќинството 

од 23.001 до 60.000 денари, месечни примања во домаќинството од 10.001 до 23.000 

денари имаат 64 (21,4%) испитаника, кај 54 (18%) испитаници месечните примања во 

домаќинството се движат над 60.000 денари, а  само 1 (0,3%) испитаник има месечни 

примања во домаќинството до 10.000 денари. Ако се земе предвид фактот дека 

просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во февруари 2017 г. изнесува 

22.347 денари (http://www.stat.gov.mk, 2017), може да се заклучи дека поголем 

процент од испитаниците со своите примања се во рамките на просечната нето-плата 

во Република Македонија. 

0,3%

21,4%

60,3%

18% До 10000 денари

100001-23000 

денари
23001-60000 

денари

 

Графикон 13. Графички приказ на процентуалната застапеност на месечните 

примања во домаќинствата на испитаниците 
 

Во вториот дел од прашалникот се застапени тематски прашања кои се 

однесуваат на маркетинг-истражувањето. Во овој дел од прашалникот има девет 

прашања преку кои ќе дознаеме колку испитаниците се запознаени со нутритивните 

својства на медот, дали внимаваат на здравата исхрана и слични прашања кои се 

однесуваат на медот. 

 

Прашање број 5. Дали внимавате здраво да се храните? 

На прашањето дали внимавате здраво да се храните може да се констатира дека 

од 300 испитаници - 168 (56%) испитаници делумно внимаваат здраво да се хранат, 

87 (29%) испитаници внимаваат здраво да се хранат, додека 45 (15%) испитаници не 

внимаваат здраво да се хранат. Добиените резултати се прикажани во табелата 12 и 

во графиконите 14 и 15. 
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Табела 12. Добиени одговори на прашањето дали внимавате здраво да се 

храните? 

 

Графикон 14. Графички приказ на добиените одговори на прашањето дали 

внимавате здраво да се храните? 

 

 

Графикон 15. Графички приказ на процентуално добиените одговори на 

прашањето дали внимавате здраво да се храните? 

  

Голем дел од луѓето во последно време почнуваат повеќе да се грижат за 

своето здравје и се трудат да консумираат повеќе здрава храна. Здравата храна во 

изминативе години стана нов тренд и нов начин на живот. Може да заклучиме дека 

поголем е бројот на испитаници кои внимаваат здраво да се хранат и на оние кои 

Да Не Делумно Вкупно 

87 45 168 300 

29% 15% 56% 100% 
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делумно внимаваат здраво да се хранат, што ни укажува на тоа дека луѓето 

почнуваат да ги менуваат своите навики во исхраната. 

 

Прашање број 6. Од каде најчесто купувате мед? 

 На прашањето од каде најчесто купувате мед, беа понудени пет одговори и тоа: 

директно од пчелар, на пазар, продавница за здрава храна, маркет и не купувам. 

 

Табела 13. Добиени одговори на прашањето од каде најчесто купувате мед? 

 

Од добиените резултати кои се прикажани во табела 13 и во графиконите 16 и 

17 може да се констатира дека најголем дел од испитаниците, дури 128 (42,7%) 

испитаници медот го купуваат директно од пчеларите, 73 (24,3%) испитаника 

најчесто купуваат од маркетите, од продавница за здрава храна мед купуваат 57 

(19%) испитаници, 27 (9%) испитаници купуваат мед најчесто од пазар, додека, пак, 

само 15 (5%) испитаници не купуваат мед. 

 

Графикон 16. Графички приказ на добиените одговори на прашањето од каде 

најчесто купувате мед? 

Директно 

од пчелар 

На пазар Продавница 

за здрава 

храна 

Маркети Не 
купувам 

 Вкупно 

128 27 57 73 15 300 

42,7 9% 19% 24,3% 5% 100% 
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Графикон 17. Графички приказ на процентуално добиените одговори на 

прашањето од каде најчесто купувате мед? 

 

 Според добиените резултати може да заклучиме дека испитаниците медот го 

купуваат од регистрираните форми на трговија: маркети, продавница за здрава храна 

и сл. поради фактот што кај големите производители медот поминува низ поголема 

контрола на квалитет и со тоа има поголема сигурност при купувањето на медот. 

Наспроти оваа група на испитаници, поголемата група на испитаници медот го 

купува директно од пчеларите. Ова ни укажува дека потрошувачите повеќе им 

веруваат на малите производители, односно на индивидуалните пчелари кои им се 

познати. 

 

Прашање број 7. Дали сте запознаени со поволностите што ги има медот 

во исхраната на човекот? 

Три одговори: да, не и делумно беа понудени при избор за одговор на 

прашањето дали сте запознаени со поволностите што ги има медот во исхраната на 

човекот? Од сумираните податоци се добиени следните резултати кои се прикажани 

во табела 14 и во графиконите 18 и 19, и притоа може да се заклучи следното: од 300 

испитаници дури 152 (50,7%) испитаника се запознаени со поволностите што ги има 

медот во исхраната на човекот, делумно се запознаени со поволностите кои ги има 

медот во исхраната на човекот 130 (40,3%) испитаници, додека само 18 (6%) 

испитаници не се запознаени со поволностите кои ги има медот во исхраната на 

човекот. 
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Табела 14. Добиени одговори на прашањето дали сте запознаени со 

поволностите што ги има медот во исхраната на човекот? 

 

 

Графикон 18. Графички приказ на добиените одговори на прашањето дали сте 

запознаени со поволностите што ги има медот во исхраната на 

човекот? 

 

Графикон 19. Графички приказ на процентуално добиените одговори дали сте 

запознаени со поволностите што ги има медот во исхраната на 

човекот? 

 

Добиените податоци ни говорат дека испитаниците добро се запознаени со 

поволностите што ги има медот во исхраната на човекот. 

 

Да Не Делумно Вкупно 

152 18 130 300 

50,7% 6% 40,3% 100% 
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Прашање број 8. Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Табела 15. Добиени одговори на прашањето дали сте запознаени со 

нутритивните својства на медот? 

 

 

Колку испитаниците се запознаени со нутритивните својства на медот може 

да се констатира од табела 15 и од графиконите 20 и 21, и од вкупно 300 испитаници 

144 (48%) испитаници одговориле дека не се запознаени со нутритивните својства на 

медот, 93 (321%) испитаници делумно се запознаени со нутритивните својства на 

медот и само 63 (21%) испитаници се запознаени со нутритивните својства на медот. 

 

Графикон 20. Графички приказ на добиените одговори на прашањето дали сте 

запознаени со нутритивните својства на медот? 
 

  

Графикон 21. Графички приказ на процентуално добиените одговори на 

прашањето дали сте запознаени со нутритивните својства на 

медот? 

Да Не Делумно Вкупно 

63 144 93 300 

 21%  48%  31% 100% 
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Од истражувањето може да заклучиме дека поголем процент од испитаниците 

знаат или делумно ги знаат нутритивните својства на медот, но сепак е голем 

процентот на испитаници кои не ги знаат, па затоа е потребно поголемо афирмирање 

на нутритивните својства на медот. 

 

Прашање број 9. Оценување со оцена од 1 до 5 на поважните фактори при избор на 

мед при купување? 

 

 Во ова прашање се оценуваат со оцена од 1 (најниска) до 5 (највисока) 

поважните фактори (пакување, боја на мед, вкус на мед, цена на мед и нутритивните 

својства на мед) при изборот на купување мед? Во табела 16 и во графикон 22 може 

да се види дека при избор на медот при купување пакувањето како фактор со 

највисока оцена 5 го оцениле 98 испитаници (32,6%), наспроти нив 86 (28,7%) 

испитаници го оцениле со најниска оцена 1 пакувањето како фактор при избор на 

купување на медот, 47 (15,7%) испитаници го оцениле пакувањето со оцена 3, 33 

(15,7%) од испитаниците го оцениле пакувањето со оцена 4, 36 (12%) од 

испитаниците го оцениле пакувањето со оцена 2. 

 Може да заклучиме дека скоро приближно ист број испитаници сметаат дека 

пакувањето на медот е еден од значајните одлучувачки фактори при купување на 

медот, и наспроти нив дека пакувањето на производот не е значаен фактор при 

изборот на мед за купување, затоа што поголем број испитаници медот го купуваат 

директно од пчеларите и пакувањето не им е битен фактор при изборот на мед при 

купување. 

 

Табела 16. Добиени одговори со оцени од 1 (најниска) до 5 (највисока) на 

поважните фактори при избор на купување мед 

 

Фактори Оцени Вкупно 

1 2 3 4 5 

Пакување 86 36 47 33 98 300 
Боја на мед 42 54 53 35 116 300 
Вкус на мед 31 29 57 52 131 300 
Цена на мед 79 34 79 38 70 300 
Нутритивни 

својства на 

медот 

71 34 51 34 110 300 
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Бојата на медот како фактор при избор на медот за 116 (32,6) испитаници е 

значајна и ја оцениле со највисока оцена 5, со оцена 2 оцениле 54 (18%) испитаници, 

со оцена 3 оцениле 53 (17,7%) испитаници, со оцена 1 оцениле 42 (14%) испитаници 

и 35 (11,7%) испитаници бојата на медот ја оцениле со 4.  

 

 

Графикон 22. Графички приказ на добиени одговори со оцени од 1 (најниска) до 

5 (највисока) на поважните фактори при избор на купување мед 

  

 Од добиените резултати може да утврдиме дека убедливо најголем број од 

испитаниците сметаат дека бојата на медот е битен фактор при изборот на мед при 

купување. Тоа може да произлегува од факторот дека секој мед си има своја 

карактеристична боја, односно багремовиот мед е со многу светла боја, медот од 

жалфија има темно зелена боја, ливадскиот мед има златножолетникава до жолто-

кафеава боја, медот од луцерка речиси е безбоен, шумскиот мед и медот од костен се 

со темно обојување и слично, па според бојата на медот потрошувачите може да 

одредат за каков вид мед станува збор. 

Вкусот на медот како фактор при купување на медот за 116 (38,6%) 

испитаници е битен и е оценет со највисока оцена 5, со оцена 3 го оцениле 57 (19%), 

52 (17,3%) испитаника дале оцена 4, оцена 1 дале 31 (10,3%) испитаник и 29 (10,3%) 

испитаници дале најниска оцена 2. Вкусот на медот произлегува од испарливите 

материи присутни во самиот мед. Кај монофлорниот мед карактеристичниот вкус е 

карактеристика на одреден растителен вид, додека полифлорниот мед има неодреден 

вкус и мирис поради присуството на повеќе растителни видови. Вкусот на медот се 
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движи од благ до горчлив кај костенот. Секој несвојствен туѓ вкус потекнува од 

неправилна манипулација при производство и складирање на медот, загревање на 

медот на повисока температура и др., што го намалува квалитетот на медот. 

Испитаниците го одбрале вкусот на медот не случајно, затоа што медот кој содржи 

повеќе фруктоза е поблаг за разлика од медот кој содржи повеќе шеќер што 

плечарите го додаваат при прихранување, што значи дека истиот е со многу понизок 

квалитет. Токму поради овие причини вкусот на медот е многу значаен фактор при 

изборот на мед при купување, сметаат испитаниците во спроведената анкета. 

 

Табела 17. Добиени одговори со оцени од 1 (најниска) до 5 (највисока) на 

поважните фактори при изборот на купување мед 

 

 

Графикон 23. Графички приказ на добиени одговори со оцени од 1 (најниска) до 5 

(највисока) на поважните фактори при изборот на купување мед 

 

Цената на медот како еден од факторите при изборот на купување мед за 79 

(26,4%) испитаници е небитна и е оценета со најниска оцена 1, додека, пак, за 70 

Фактори Оцени Вкупно 

1 2 3 4 5 

Пакување 28,7% 12% 15,7% 11% 32,6% 100% 
Боја на мед 14% 18% 17,7% 11,7% 38,6% 100% 
Вкус на мед 10,3% 9,7% 19% 17,3% 43,7% 100% 
Цена на мед 26,4% 11,3% 26,3% 12,7% 23,3% 100% 
Нутритивни 
својства на 
медот 

23,7% 11,3% 17% 11,3% 36,7% 100% 
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(23,3%) испитаници од значење е цената и истите оцениле со највисока оцена 5. Со 

оцена 3 оцениле 79 (26,4%) испитаници, со оцена 4 оцениле 38 (12,7%) испитаници и 

со оцена 2 оцениле 34 (11,3%) испитаници. Притоа може да заклучиме дека на еден 

дел од испитаниците цената на медот не им е битен фактор при неговото купување, 

затоа што поголем број потрошувачи цената на производот ја поврзуваат со 

квалитетот на производот, или, пак, со своето позитивно искуство од користење на 

производот, додека за друга група испитаници цената е битен фактор при 

купувањето на медот. 

Нутритивните својства на медот како одлучувачки фактор при избор на мед 

при купување за 110 (36,7%) испитаници се значајни и се оценети со највисока оцена 

5, додека нутритивните својства на медот не се значајни за 71 (23,7%) испитаник, со 

оцена 3 овој фактор го оцениле 51 (17%) испитаник, ист број испитаници - 34 

(11,3%) оцениле со оцени 4 и 2. 

Од добиените резултати од испитувањето може да се заклучи дека на 

испитаниците значаен фактор при изборот на медот им е нутритивниот состав на 

медот. 

 

Табела 18. Добиени одговори со оцени од 1 (најниска) до 5 (највисока) 

на поважните фактори при избор на купување мед 

 

 

 

 

 

 

 

Од табела 18 и од графикон 23 може да се констатира дека при избор на мед 

при купување за испитаниците значаен фактор е вкусот на медот, а потоа следуваат 

бојата, нутритивните својства и пакувањето, додека не многу значаен фактор е 

цената на медот, што ни укажува дека на испитаниците побитен им е квалитетот на 

медот, одошто цената, од што  произлегува дека за квалитетен мед тие би платиле и 

повисока цена. 

 

 

Фактори 

 

Средна оцена  

Пакување 3,07 
Боја на мед 3,43 
Вкус на мед 3,70 
Цена на мед 2,90 
Нутритивни својства на медот 3,26 
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Графикон 23. Графички приказ на добиени одговори со оцени од 1 (најниска) до 

5 (највисока) на поважните фактори при избор на купување мед 

 

Прашање број 10. Дали знаете дека медот има висока енергетска 

вредност, благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ 

простите шеќерите, за разлика од сложените шеќери како што е кристал белиот 

шеќер? 

 

 Може да се утврди (од табелата 19 и од графиконите 24 и 25) дека од вкупно 

300 испитаници, 137 (45,7%) испитаници делумно знаат дека медот има висока 

енергетска вредност благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред 

сѐ простите шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е кристал белиот 

шеќер, наспроти нив 117 (39%) испитаници ја знаат оваа информација за медот, 

додека 46 (15,3%) испитаници не ја знаат оваа информација за медот. 

 

Табела 19. Добиени одговори на прашањето дали знаете дека медот има висока 

енергетска вредност благодарение на јаглехидратите кои се 

застапени во него, пред сѐ простите шеќери, за разлика од 

сложените шеќери како што е кристал белиот шеќер? 

 

 

Да Не Делумно Вкупно 

117 46 137 300 

 39%  15,3%  45,7% 100% 
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Графикон 24. Графички приказ на добиените одговори на прашањето дали 

знаете дека медот има висока енергетска вредност благодарение 

на јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ простите 

шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е кристал 

белиот шеќер? 

 

  

 Од добиените резултати од спроведеното истражување може да се заклучи дека 

поголем дел од испитаниците се запознаени со фактот дека медот има висока 

енергетска вредност благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ 

простите шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е кристал белиот шеќер. 

 

Графикон 25. Графички приказ на процентуално добиените одговори на 

прашањето дали знаете дека медот има висока енергетска 

вредност благодарение на јаглехидратите кои се застапени во 

него, пред сѐ простите шеќери, за разлика од сложените шеќери 

како што е кристал белиот шеќер? 
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Прашање број 11. Дали знаете дека медот содржи поголем број витамини и 

минерали (Б-комплекс, А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: магнезиум, 

сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и 

др.)? 

Од резултатите во табела 20 и во графиконите 26 и 27 може да се увиди дека од 

300 испитаници 123 (41%) испитаника не знаат дека медот содржи голем број 

витамини и минерали (Б-комплекс, А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: 

магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, 

манган и др.), додека 103 (34,3%) испитаници делумно се запознаени со оваа 

информација, а додека 74 (24,7%) испитаници ја знаат оваа информација за медот.  

 

Табела 20. Добиени одговори на прашањето дали знаете дека медот содржи 

поголем број витамини и минерали (Б-комплекс, А, Ц, Д, E и К, 

микро и макроелементи: магнезиум, сулфур, фосфор, железо, 

калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и др.)? 
 

 

 

 

Графикон 26. Графички приказ на добиените одговори на прашањето дали знаете 
дека медот содржи поголем број витамини и минерали (Б-комплекс, 
А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: магнезиум, сулфур, фосфор, 
железо, калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и др.)? 

Да Не Делумно Вкупно 

74 123 103 300 

24,7%  41%  34,3% 100% 
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Од добиените податоци може да се утврди дека поголем број од испитаниците 

не се запознаени дека медот содржи поголем број витамини и минерали (Б-комплекс, 

А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: магнезиум, сулфур, фосфор, железо, 

калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и др.), но од друга страна голем е 

процентот на испитаници кои се запознаени целосно или делумно со оваа 

информација. 

 

 

Графикон 27. Графички приказ на процентуално добиените одговори на прашањето 
дали знаете дека медот содржи поголем број витамини и минерали (Б-
комплекс, А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: магнезиум, сулфур, 
фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и 
др.)? 

 

 

Прашање број 12. Дали нутритивните својства претставени на 

декларацијата на медот може да ви влијаат при изборот на мед? 

 

На прашањето дали нутритивните својства претставени на декларацијата на 

медот може да ви влијаат при изборот на мед, 140 (46,7%) испитаници дале потврден 

одговор, 68 (22,6%) испитаници одговориле дека делумно се запознаени, додека 92 

(30,7%) испитаника одговориле дека не се запознаени, а тоа може да се види од 

табела 21 и од графиконите 28 и 29. 
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Табела 21. Добиени одговори на прашањето дали нутритивните својства 

претставени на декларацијата на медот може да ви влијаат при 

изборот на мед? 

 

 

Графикон 28. Графички приказ на добиените одговори на прашањето дали 

нутритивните својства претставени на декларацијата на медот 

може да ви влијаат при изборот на мед? 
 

Според добиените резултати може да заклучиме дека за поголем број 

испитаници нутритивните својства претставени на декларацијата на медот може да им 

влијаат при изборот на мед, што укажува дека повеќето испитаници се запознаени со 

новиот начин на декларирање на прехранбените производи и почнуваат да ги гледаат 

нутритивните својства кои се декларирани на производот. 

46%

31%

23% Да

Не

Делумно

 
 

Графикон 29. Графички приказ на процентуално добиените одговори на 

прашањето дали нутритивните својства претставени на 

декларацијата на медот може да ви влијаат при изборот на мед? 

Да Не Делумно Вкупно 

140 92 68 300 

 46,7%  30,7%  22,6% 100% 
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Прашање број 13. Дали логотиповите за органско производство, квалитет 

и безбедност на медот може да ви влијаат при изборот на мед? 

 

На прашањето дали логотиповите за органско производство, квалитет и 

безбедност на медот може да ви влијаат при изборот на мед, од 300 испитаници 

потврдно одговориле 154 (51,3%), вкупно 59 (19,7%) испитаници одговориле дека 

делумно би им влијаело, додека на 87 (29%) испитаници не им влијае при изборот на 

мед логотипот за органско производство, квалитет и безбедност на медот. 

 

Табела 22. Добиени одговори на прашањето дали логотиповите за органско 

производство, квалитет и безбедност на медот може да ви влијаат 

при изборот на мед? 

 

  

 

 
Графикон 30. Графички приказ на добиените одговори на прашањето дали 

логотиповите за органско производство, квалитет и безбедност 

на медот може да ви влијаат при изборот на мед? 
 

Да Не Делумно Вкупно 

154 87 59 300 

 51,3%  29%  19,7% 100% 
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51,3%

29%

19,7%
Да

Не

Делумно

 

Графикон 31. Графички приказ на процентуално добиените одговори на прашањето 
дали логотиповите за органско производство, квалитет и безбедност на 
медот може да ви влијаат при изборот на мед? 

 

Може да се заклучиме дека на поголем број испитаници при изборот на мед 

има влијание логотипот за органско производство, квалитет и безбедност на медот, а 

кои се истакнати на декларацијата. Од ова произлегува фактот дека во последните 

години органската здрава храна станува тренд. 

Врз основа на база на податоци добиена од спроведената анкета истите 

послужија да се пресмета дистрибуцијата на патерни (шеми) на неколку прашања за 

одговори дадени со да и делумно, при што резултатите се прикажани и табеларно и 

графички. 

 

Табела 23. Приказ на дистрибуција на прашањата 8, 10 и 11 за одговорите да и 

делумно 

Патерн Вкупно Број на патерни 

8да-10да-11да 43 1 
8да-10да-11дел 7 2 
8да-10дел-11дел 4 3 
8да-10дел-11да 3 4 
8дел-10да-11да 15 5 
8дел-10да-11дел 9 6 
8дел-10дел-11да 1 7 
8дел-10дел-11дел 36 8 
Вкупно 118  
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Графикон 32. Графички приказ на дистрибуција на прашањата 8, 10 и 11 за 

одговорите да и делумно 

 

Во табела 23 и во графикон 32 може да се види приказот на дистрибуција на 

прашањата: 8 (дали сте запознаени со нутритивните својства на медот?), 10 (дали 

знаете дека медот има висока енергетска вредност благодарение на јаглехидратите 

кои се застапени во него, пред сѐ простите шеќери, за разлика до сложените шеќери 

како што е кристалниот бел шеќер?) и 11 (дали знаете дека медот содржи поголем 

број витамини и минерали (Б-комплекс, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: 

магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, 

манган и др.)?) од анкетниот прашалник одговорени со да или делумно.  

Може да се забележи дека се идентификувани најголем број на патерни со 

одговори 8да-10да-11да вкупно 43 и 8дел-10дел-11дел вкупно 36, што покажува дека 

потрошувачите имаат интерес за запознавање на нутритивните својства на медот. 

Во табелата 24 и во графиконот 33 е прикажана дистрибуцијата на 

прашањата: 8 (дали сте запознаени со нутритивните својства на медот?), 12 (дали 

нутритивните својства поставени на декларацијата на медот може да ви влијаат при 

изборот на мед?) и 13 (дали логотиповите за органско производство, квалитет и 

безбедност на медот може да ви влијаат при изборот на мед?) од анкетниот 

прашалник одговорени со да или делумно. 
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Табела 24. Приказ на дистрибуција на прашањата 8, 12 и 13 за одговорите да и 

делумно 

 

Патерн Вкупно Број на патерни 

8да-12да-13да 41 1 
8да-12да-13дел 3 2 
8да-12дел-13дел 2 3 
8да-12дел-13да 5 4 
8дел-12да-13да 32 5 
8дел-12да-13дел 2 6 
8дел-12дел-13да 7 7 
8дел-12дел-13дел 22 8 
Вкупно 114  

 

 Може да се забележи дека се идентификувани најголем број на патерни со 

одговори 8да-12да-13да вкупно 41 и 8дел-12да-13да вкупно 41, што покажува дека 

потрошувачите се запознаени целосно или делумно со нутритивните својства на 

медот и при изборот на мед ги гледаат декларираните нутритивни својства и 

логотипот за органско производство, квалитет и безбедност на медот. 

 

Графикон 33. Графички приказ на дистрибуција на прашањата 8, 12 и 13 за 
одговорите да и делумно 

 

 

 



140 
 

Во табелата 25 и во графиконот 34 е прикажана дистрибуцијата на факторите 

кои влијаат при изборот на мед. Се гледа дека на испитаниците при изборот на мед 

значаен фактор им се вкусот на медот, потоа бојата, декларираните нутритивни 

вредности, потоа следува пакувањето и на крај цената на медот. 

Во табела 26 се прикажани триесет и пет корелации помеѓу две варијабили, со 

цел да се одреди јачината помеѓу двете варијабили. Овие корелации се добиени преку 

изработен модел за линеарна корелација каде што влезот се две променливи, односно 

два одговори од анкетното истражување, а како излез се корелациониот фактор (r) и 

описот на врската. 

Од ова истражување, поткрепено со добиените вредности, може да се утврди 

дека полот на испитаниците не влијае на нивното знаење за нутритивните својства на 

медот. Исто така, констатирано е дека возраста на испитаниците е во слаба врска со 

знаењето за нутритивните вредности за медот, што значи дека возраста на 

испитаниците не влијае значајно во знаењето за нутритивните својства. 

 

Табела 25. Приказ на факторите при изборот на мед 

 

Степен 

 

Број на одговори 

 

Број на детерминанти 

(нутритивна вредност, цена, вкус, боја 

и пакување) 

1 71 5 
2 34 5 
3 51 5 
4 34 5 
5 109 5 
1 79 4 
2 34 4 
3 79 4 
4 38 4 
5 70 4 
1 31 3 
2 29 3 
3 57 3 
4 52 3 
5 131 3 
1 42 2 
2 54 2 
3 53 2 
4 35 2 
5 116 2 
1 86 1 
2 36 1 
3 47 1 
4 33 1 
5 98 1 
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Графикон 34. Графички приказ на факторите кои влијаат при изборот на мед 

 

Табела 26. Приказ на Pearson  корелацијата на две варијабили 
Број на 

корелација 
Опис на корелацијата 

 

 

Вредност на 

корелацијата 

r (effect size) 

Опис 

 
1 

Пол на испитаникот? Одговор: МАШКИ  
0,16 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор:ДА 

 
2 

Пол на испитаникот? Одговор:ЖЕНСКИ  
0,16 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор:ДА 

 
3 

Пол на испитаникот? Одговор: МАШКИ  
0,17 

 
Слаба е 
врската Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор:НЕ 

 
4 

Пол на испитаникот? Одговор:ЖЕНСКИ  
0,17 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор:НЕ 

 
5 

Возраст на испитаникот? Одговор:ПОМЕЃУ 25-40 ГОДИНИ  
0,13 

 
Слаба е 
врската Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 

 
6 

Возраст на испитаникот? Одговор: ПОМЕЃУ 41-55 ГОДИНИ  
0,17 

 
Слаба е 
врската Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 
 
7 

Возраст на испитаникот? Одговор: НАД 55 години  
0,06 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 
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Број на 

корелација 
Опис на корелацијата 

 

 

Вредност на 

корелацијата 

r (effect size) 

Опис 

 
8 

Возраст на испитаникот? Одговор: ПОМЕЃУ 25-40 ГОДИНИ  
0,04 

 
Слаба е 
врската Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор:НЕ 

 

 
9 

Возраст на испитаникот? Одговор: ПОМЕЃУ 41-55 ГОДИНИ  
0,08 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор:НЕ 

 
10 

Возраст на испитаникот? Одговор: НАД 55 години  
0,10 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор:НЕ 
 
11 

Степен на образование? Одговор: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  
0,17 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 

 
12 

Степен на образование? Одговор: ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ  
0,05 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 

 
13 

Степен на образование? Одговор: МАГИСТЕРСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОКТОР НА НАУКИ 
 
0,05 

 
Слаба е 
врската Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 

 
14 

Степен на образование? Одговор: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  
0,30 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: НЕ 
 

 
15 

Степен на образование? Одговор: ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ  
0,13 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: НЕ 

 
16 

Степен на образование? Одговор: МАГИСТЕРСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОКТОР НА НАУКИ 
 
0,17 

 
Слаба е 
врската Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: НЕ 
 
17 

Степен на образование? Одговор: МАГИСТЕРСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОКТОР НА НАУКИ 
 
0,72 

Врската е 
слина и 
постои тесна 
зависност 

Дали внимавате здраво да се храните? Одговор:ДА 

 
18 

Степен на образование? Одговор: МАГИСТЕРСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОКТОР НА НАУКИ 
 
1 

 
Врската е 
многу силна Дали внимавате здраво да се храните? Одговор: ДЕЛУМНО 

19 Дали внимавате здраво да се храните? Одговор:ДА  
0,48 

 
Врската е 
умерена 

Дали сте запознаени со поволностите што ги има медот за 
исхраната на човекот?Одговор:ДА 

 
20 

Дали внимавате здраво да се храните? Одговор:ДА  
0,44 

 
Врската е 
умерена 

Дали сте запознаени со поволностите што ги има медот за 
исхраната на човекот?Одговор:ДЕЛУМНО 

 

 
21 

Дали внимавате здраво да се храните? Одговор: ДА  
0,30 

 
Врската е 
умерена 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 

 
22 

Дали внимавате здраво да се храните? Одговор: ДА  
0,27 

 
Слаба е 
врската 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДЕЛУМНО 
 
 
23 

Дали сте запознаени со поволностите што ги има медот за 
исхраната на човекот? Одговор: ДА 

 
0,48 

 
Врската е 
умерена 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 

 
 

Дали сте запознаени со поволностите што ги има медот за 
исхраната на човекот? Одговор: ДА 
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Број на 

корелација 
Опис на корелацијата 

 

 

Вредност на 

корелацијата 

r (effect size) 

Опис 

24  0,49 Врската е 
умерена Дали знаете дека медот има висока енергетска вредност 

благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред 
сѐ простите шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е 
кристалниот бел шеќер? Одговор: ДА 

 

 
25 

Дали сте запознаени со поволностите што ги има медот за 
исхраната на човекот? Одговор: ДА 

 
 
0,44 

 
 
Врската е 
умерена Дали знаете дека медот содржи поголем број витамини и 

минерали (Б-комплекс, А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: 
магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, 
јод, натриум, бакар, манган и др.)?Одговор: ДА 

 
 
26 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 
 
 
0,49 

 
 
Врската е 
умерена Дали знаете дека медот има висока енергетска вредност 

благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред 
сѐ простите шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е 
кристалниот бел шеќер? Одговор: ДА 

 
27 

Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот? 

Одговор: ДА 
 
 
0,58 

 
 
Врската има 
зависност Дали знаете дека медот содржи поголем број витамини и 

минерал (Б-комплекс, А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: 
магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, 
јод, натриум, бакар, манган и др.)?Одговор: ДА 

 

 
 
 
28 

Дали знаете дека медот има висока енергетска вредност 
благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред 
сѐ простите шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е 
кристалниот бел шеќер? Одговор: ДА 

 

 
 
 
0,62 

 
 
 
Врската има 
зависност 

Дали знаете дека медот содржи поголем број витамини и 
минерали (Б-комплекс, А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: 
магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, 
јод, натриум, бакар, манган и др.)? Одговор: ДА 

 

 
 
 
29 

Дали знаете дека медот има висока енергетска вредност 
благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред 
сѐ простите шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е 
кристалниот бел шеќер? Одговор: ДА 

 
 
0,17 

 
 
Слаба е 
врската 

Дали нутритивните својства поставени на декларацијата на 
медот може да ви влијаат при изборот на мед? Одговор: ДА 

 
 
30 

Дали знаете дека медот има висока енергетска вредност 
благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред 
сѐ простите шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е 
кристалниот бел шеќер? Одговор: ДА 

 
 
 
0,23 
 
 
 

 
 
 
Слаба е 
врската 

Дали логотиповите за органско производство, квалитет и 
безбедност на медот може да ви влијаат при изборот на мед? 

Одговор: ДА 

 
 
 
31 

Дали знаете дека медот содржи поголем број витамини и 
минерали (Б-комплекс, А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: 
магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, 
јод, натриум, бакар, манган и др.)? Одговор: ДА 

 

 
 
0,16 

 
 
Слаба е 
врската 

Дали нутритивните својства поставени на декларацијата на 
медот може да ви влијаат при изборот на мед? Одговор: ДА 

 
 
32 

Дали знаете дека медот содржи поголем број витамини и 
минерали (Б-комплекс, А, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: 
магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, 
јод, натриум, бакар, манган и др.)? Одговор:ДА 
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Број на 

корелација 
Опис на корелацијата 

 

 

Вредност на 

корелацијата 

r (effect size) 

Опис 

Дали логотиповите за органско производство, квалитет и 
безбедност на медот може да ви влијаат при изборот на мед? 

Одговор: ДА 

0,22 Слаба е 
врската 

 
 
33 

Дали нутритивните својства поставени на декларацијата на 
медот може да ви влијаат при изборот на мед? Одговор: ДА 

 

 
 
0,76 

 
 
Врската е 
силна и 
постои тесна 
зависност 

Дали логотиповите за органско производство, квалитет и 
безбедност на медот може да ви влијаат при изборот на мед? 

Одговор: ДА 

 

 
 
34 

Дали нутритивните својства поставени на декларацијата на 
медот може да ви влијаат при изборот на мед? Одговор:НЕ 

 
0,79 

 
Врската е 
силна и 
постои тесна 
зависност 

Дали логотиповите за органско производство, квалитет и 
безбедност на медот може да ви влијаат при изборот на 
мед?Одговор: НЕ 

 
 
35 

Дали нутритивните својства поставени на декларацијата на 
медот може да ви влијаат при изборот на мед? 
Одговор:ДЕЛУМНО 

 
 
0,61 

 
 
Врската има 
зависност 

Дали логотиповите за органско производство, квалитет и 
безбедност на медот може да ви влијаат при изборот на мед? 

Одговор:ДЕЛУМНО 

 

Истата констатација е утврдена и со образованието на испитаниците, а тоа е 

дека не влијае на знаењето за нутритивните својства на медот. 

Може да се забележи дека испитаниците со магистерско образование и доктор 

на науки повеќе внимаваат здраво да се хранат. 

Од добиените резултати може да се констатира следното: дека испитаниците 

кои здраво се хранат имаат некое познавање за поволностите што ги има медот во 

исхраната на човекот и за нутритивните вредности на медот. 

Вредноста на корелацијата за познавањето на испитаниците за поволностите 

што ги има медот во исхраната на човекот и запознаеноста со нутритивните својства 

на медот кај испитаниците е умерена, исто така врската е умерена и помеѓу 

познавањето на поволностите што ги има медот во исхраната на човекот и 

запознаеноста на испитаниците дека медот има висока енергетска вредност 

благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ простите шеќери, за 

разлика од сложените шеќери како што е кристалниот бел шеќер. Умерена корелација 

е констатирана и помеѓу познавањето на испитаниците за поволностите што ги има 

медот во исхраната на човекот и информираноста на испитаниците дека медот содржи 

поголем број витамини и минерали (Б-комплекс, A, Ц, Д, E и К, микро и 

макроелементи: магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, 

натриум, бакар, манган и др.). 
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Запознаеноста на испитаниците со нутритивните својства на медот и 

информираноста на испитаниците дека медот има висока енергетска вредност 

благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ простите шеќери, за 

разлика од сложените шеќери како што е кристалниот бел шеќер, може да се 

констатира дека врската помеѓу нив е умерена, додека, пак, вредноста на корелацијата 

за познавањето на испитаниците со нутритивните својства на медот и 

информираноста на испитаниците дека медот содржи поголем број витамини и 

минерали (Б-комплекс, A, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: магнезиум, сулфур, 

фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и др.) има 

зависност. 

Корелациската врска е зависна помеѓу запознаеноста на испитаниците дека 

медот има висока енергетска вредност благодарение на јаглехидратите кои се 

застапени во него, пред сѐ простите шеќери, за разлика од сложените шеќери како што 

е кристалниот бел шеќер и запознаеноста на испитаниците дека медот содржи 

поголем број витамини и минерали (Б-комплекс, A, Ц, Д, E и К, микро и 

макроелементи: магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, 

натриум, бакар, манган и др.) има зависност. 

Од табелата 26 може да се утврди дека нема значајно влијание знаењето на 

испитаниците дека медот има висока енергетска вредност благодарение на 

јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ простите шеќери, за разлика од 

сложените шеќери како што е кристалниот бел шеќер при изборот на мед според 

декларираните нутритивни својства на медот и логотипот за органско производство, 

квалитет и безбедност на медот. 

Констатирано е дека нема значајно влијание знаењето на испитаниците дека 

медот содржи поголем број витамини и минерали (Б-комплекс, A, Ц, Д, E и К, микро и 

макроелементи: магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, 

натриум, бакар, манган и др.) при изборот на мед според декларираните нутритивни 

својства на медот и логотипот за органско производство, квалитет и безбедност на 

медот. 

Во табелата 26 јасно може да се увиди дека на испитаниците во анкетата на кои 

им влијае декларираниот нутритивен состав при изборот на мед, големо влијание има 

и логотипот за органско производство, квалитет и безбедност. Добиените одговори се 

логични и не се случајни, затоа што врската на корелацијата е силна и постои тесна 

зависност. 
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8.1 Заклучоци произлезени од анкетното истражување 

 

Врз основа на добиените резултати од спроведеното истражување може да се 

донесат следните заклучоци: 

 Во последно време новиот тренд за здрава исхрана, спроведувањето 

кампањи и активности на светско и  на национално ниво за издигнување на 

свеста во однос на здравата и правилна исхрана, зголемување на бројот на 

компании кои произведуваат здрава храна и нивните маркетиншки 

активности придонесува да почне да се зголемува свеста и да се менуваат 

навиките во исхраната кај населението, а сѐ повеќе се зголемува и бројот 

на луѓе кои внимаваат на својата исхрана и практикуваат здраво да се 

хранат. Од спроведеното истражување може да се констатира дека тој 

тренд на здрава храна бележи пораст, дури 56% од испитаниците делумно 

внимаваат здраво да се хранат и 29% веќе здраво се хранат. Потребно е 

здравата храна да стане навика уште од најраната возраст кај децата. 

Многу е значајно да се вкоренат добрите навики во исхраната од мали нозе 

и истите да се едуцираат за значењето на здравата храна врз нивното 

здравје. Компаниите кои произведуваат здрава храна и сѐ поголемиот број 

продавници кои продаваат здрава храна треба да ги афирмираат здравите 

производи преку разни маркетиншки активности за да ја разбудат свеста 

кај потрошувачите за здравата исхрана. Исто така, треба да се зголемат 

активностите и кампањите за здрава храна на светско и на национално 

ниво, што ќе резултира со позитивни резултати. 

 Голем е бројот на испитаници, дури 47,2%, кои медот го купуваат директно 

од пчеларите, затоа што имаат поголема доверба во нив, потеклото на 

медот им е познато и сметаат дека истиот е со подобар квалитет. Ова би 

требало да влијае за преиспитување на одлуката којашто треба соодветно 

да биде регулирана и спроведена во согласност со правните норми. Имено, 

според резултатите добиени од истражувањето, 47,3% од испитаниците 

медот го купуваат од регистрирани форми за трговија: маркети (24,3%), 

продавници за здрава храна (19%). Со цел да се зголеми процентот на 

потрошувачи кои медот ќе го купуваат од регистрираните фирми во 

трговијата, потребно е да се работи на стекнување на доверба и едукација 
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на потрошувачите дека медот што се пушта во промет е контролиран од 

страна на надлежните институции во државата како Агенцијата за храна и 

ветеринарство, со што им се гарантира на потрошувачите безбедноста на 

производот, а воедно тие компании и производители се регистрирани во 

Агенцијата за храна и ветеринарство и притоа нивното производство е 

контролирано од страна на институцијата. Исто така, се води сметка за 

добрата производна и пчеларска практика со што производот е безбеден за 

потрошувачите. Треба да се работи и на подобро позиционирање на медот 

во маркетите и во продавниците за здрава храна, поголема промоција на 

самиот производ и сл. Со новиот тренд за органски производи, 

производителите на органски мед треба да го потенцираат појасно и 

повпечатливо логотипот за органски производ на декларацијата, а воедно 

преку разни кампањи, брошури и сл. да се промовира органското 

производство, затоа што потрошувачите, како што напоменавме погоре, 

започнуваат да ги менуваат своите навики и сѐ повеќе се определуваат за 

органски производи; 

 Човекот уште многу одамна бил запознаен со благодатите кои ги има 

медот во неговата исхрана. Мал е бројот на испитаници (6%) кои не се 

запознаени со поволностите кои ги има медот во исхраната на човекот, а 

делумно се запознаени 40.3% од испитаниците. Потребно е да се работи на 

поголемо афирмирање на поволностите на медот во исхраната на човекот, 

затоа што медот е природна, високо вредна и лесно сварлива храна. 

 Со помош на нутритивните својства се има увид во нутритивните 

вредности на намирниците, а тоа ни овозможува правилно да одбереме кои 

намирници ќе ги користиме во нашата исхрана. Поголем број испитаници 

се запознаени или делумно се запознаени со нутритивните својства на 

медот, но сепак голем е бројот на испитаниците (48%) кои не се запознаени 

со нутритивните својства на медот, а тоа говори дека е потребна поголема 

едукација на населението, поголема маркетинг-активност на 

производителите на мед за да ги истакнат поволните нутритивни својства 

на медот. Но со новиот начин на декларирање на призводот, каде што 

нутритивните својства задолжително ќе треба да се истакнат на 

декларацијата на производот ќе се придонесе за информирање на поголем 

број потрошувачи; 
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 Како значаен фактор при изборот на мед при купување за испитаниците се 

вкусот и бојата. Вкусот и бојата на медот се значајни сензорни 

карактеристики и истите зависат од растителното потекло на нектарот, од 

начинот на производство и складирање. Но не случајно испитаниците го 

избрале вкусот како најзначаен фактор при купување на медот. Тоа 

укажува дека истите се запознаени со фактот дека медот кој содржи 

фруктоза е многу поблаг од медот кој содржи поголем процент на шеќер, а 

шеќерот пчеларите го додаваат при прихранување на пчелите со што 

истиот е со многу послаб квалитет. Нутритивната вредност при изборот на 

мед е значајна за испитаниците, што значи дека испитаниците веќе 

почнуваат да внимаваат здраво да се хранат и притоа ги запазуваат 

нутритивните својства декларирани на етикетата од медот. Во поглед на 

пакувањето може да се истакне дека на 32,6% од испитаниците значаен 

фактор им е пакувањето на медот, што значи дека пакувањето на 

производот го привлекува купувачот, го заштитува производот од 

надворешните влијанија, му дава информации за производот, го 

привлекува да го купи, го интерпретира, производот преку пакувањето си 

добива свој визуелно информациски идентитет бидејќи со својот дизајн 

претставува специфичност на видот, количеството и квалитетот на 

производот. Пакувањето на производот придонесува истиот да стане 

препознатлив кај потрошувачите, односно самиот производ се 

индивидуализира,  па затоа производителите на мед треба да стават акцент 

на пакувањето на медот како фактор за маркетинг-комуникација, бидејќи 

пакувањето создава слика за производот, а воедно информациите на 

пакувањето треба концизно да го информираат потенцијалниот 

потрошувач за производот, со што на производителот ќе му се овозможи 

пазарно обликување и лансирање на производот на пазарот. Цената на 

медот како одлучувачки фактор за една група (26,4%) е значајна, наспроти 

друга група испитаници (23,3%) за која цената нема да претставува 

одлучувачки фактор при изборот на мед. Затоа е потребно при донесување 

на одлука за цената, таа од една страна да биде прифатлива за 

потрошувачите, а од друга страна да остварува добивка; 

 Од вкупниот број испитаници делумно се запознаени 39% и целосно се 

запознаени 45,7% со информацијата дека медот има висока енергетска 
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вредност благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ 

простите шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е кристал 

белиот шеќер. Потребни се едукции и кампањи на светско и на национално 

ниво за да се информира населението дека за разлика од белиот шеќер 

медот е извонредна храна, која по својот состав во целост одговара на 

физиолошките потреби на човечкиот организам и во многу случаи може да 

биде корисна замена за белиот шеќер. Медот спореден со исто количество 

шеќер е поблаг. Тој се состои од глукоза и фруктоза наречени инвертен 

шеќер 75%, сахароза 5%, 1% протеини, 10-20% вода, ензими и други 

супстанции. Постојаното консумирање шеќер е главна причина за 

прекумерна телесна тежина, за остеопороза, за послабо функционирање на 

одбранбениот организам и за појава на кардиоваскуларни заболувања. 

Губење на концентрација, депресија, вознемиреност, анксиозност, 

хиперактивност, особено кај малите деца, па дури и агресивност и насилно 

однесување се пореметувања кои се поврзуваат со повеќегодишното 

консумирање на шеќерот. 

 Дека медот содржи поголем број витамини и минерали (Б-комплекс, A, Ц, 

Д, E и K, микро и макроелементи: магнезиум, сулфур, фосфор, железо, 

калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и др.) повеќето 

испитаници не се запознаени - дури 41%, што укажува дека треба да се 

работи на едукација на потрошувачите; 

 Поставувањето на нутритивните својства на декларацијата на медот за 

46,7% од испитаниците е значаен фактор при изборот на медот. 

Нутритивните својства за поголем дел од испитаниците претставува 

одлучувачки фактор, пред сѐ поради фактот дека со стапувањето во сила на 

Правилникот за информации поврзани со храната („Службен весник на 

Република Македонија бр.: 150/2015“), производителите се должни да ги 

декларираат нутритивните својства на производот, со што потрошувачите 

на пазарот веќе имаат можност да ја добијат таа информација декларирана 

на производите. Воедно, Агенцијата за храна и ветеринарство, како и 

Здружението за заштита на потрошувачи имаа кампањи за едукација на 

потрошувачите за новиот начин на декларирање на производите уште пред 

да стапи во сила Правилникот за информации поврзани со храна. Потребно 

е да се работи уште повеќе на едукација на потрошувачите за важноста на 
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декларирањето на нутритивните својства кај производите. Означувањето 

на нутритивните својства за одредена храна се однесува на информациите 

за присутност на енергетска вредност и на одредени хранливи материи во 

храната. Задолжителното обезбедување на нутритивните информации на 

пакувањата треба да помогне во активностите за исхрана како дел од 

политиките за јавно здравство, кои би можеле да вклучат научни 

препораки за нутритивна едукација наменета за јавноста и да поддржуваат 

избор на храна врз основа на информираност. Целта на декларирањето на 

нутритивните вредности е да се обезбеди основа крајниот потрошувач да 

носи одлуки врз основа на информираност, односно важно е да се 

овозможи крајниот потрошувач да може лесно да ги разбира 

информациите наведени во означувањето. Претпријатијата треба да почнат 

да вложуваат во нутритивниот маркетинг од главна причина што самата 

политика на компаниите би била уникатна приказна и добар поттик за 

поддршка на бизнисот преку испраќање на вистински пораки до 

вистинската публика. Ако производот или услугата имаат одлични 

особини, но никој не знае за тоа, успехот нема да биде одлика. Во прилог 

на тоа, треба да се комуницира со постојните клиенти за да се одговори на 

нивните потреби, да се поддржат производите/услугите или да се најде 

начин да се задржат постојните потрошувачи преку воведување на овој 

новитет. Сè се сведува на тоа дека еден бизнис мора да ја испорача својата 

приказна до потенцијалните клиенти на вистинскиот начин, за да ги 

информира за своето постоење. Но претставувањето на самиот производ 

треба да биде комплетно и со насоки од имплементиран нутритивен 

маркетинг. Без оглед дали се работи за лице или компанија суштината на 

нутритивниот маркетинг е јасно претставување и дефинирање на насоките 

за истакнување на нутритивните својства кои влијаат на благосостојбата на 

луѓето. 

 Трендот кој владее во последните децении за органско произведени 

производи зазема сѐ поголем замав и потрошувачите сѐ повеќе бараат 

органски производи на пазарот кои имаат логотип за органско 

производство, што потврдува дека органското производство е 

сертифицирано, а тоа се потврдува и со истражувањето кое е споведено. 

Дури на 51,3% од испитаниците значаен фактор при изборот на мед се 
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токму логотиповите за органско производство, квалитет и безбедност на 

медот. Потребно е во иднина да се мотивираат индивидуалните пчелари и 

претпријатијата кои произведуваат мед со помош на националните 

стратегии за развој на земјоделството и на органското производство. Да се 

тежнее кон што поголемо производство на здрава и безбедна храна без 

присуство на пестициди и други отровни материи. Органски 

произведениот мед по својот изглед, вкус и хранлива вредност не мора да 

се разликува од конвенцијално произведениот, но во поглед на неговата 

здравствена исправност постојат значителни и многу важни разлики. 

Органскиот начин на пчеларите инсистира повеќе кон виталната улога на 

пчелите во многу екосистеми.  

 Од добиените резултати при дистрибуција на прашањата може да се 

констатира дека на прашањата: дали сте запознаени со нутритивните 

својства на медот, дали знаете дека медот има висока енергетска вредност 

благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ простите 

шеќери, за разлика до сложените шеќери како што е кристалниот бел 

шеќер и дали знаете дека медот содржи поголем број витамини и минерали 

(Б-комплекс, Ц, Д, E и К, микро и макроелементи: магнезиум, сулфур, 

фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и др., 

од анкетниот прашалник одговорени со да или делумно потрошувачите се 

запознаени со нутритивните својства на медот и при изборот на мед ги 

гледаат декларираните нутритивни својства и логотипот за органско 

производство, квалитет и безбедност на медот; 

 Од добиените резултати при дистрибуција на прашањата: дали сте 

запознаени со нутритивните својства на медот, дали нутритивните својства 

поставени на декларацијата на медот може да ви влијаат при изборот на 

мед и дали логотиповите за органско производство, квалитет и безбедност 

на медот може да ви влијаат при изборот на мед од анкетниот прашалник 

одговорени со да или делумно, може да се констатира дека анкетата 

покажува дека потрошувачите имаат интерес за запознавање на 

нутритивните својства на медот. 

 Во иднина претпријатијата во Република Македонија треба да ја разберат 

сериозноста на проблематиката на нутритивниот маркетинг и да вложуваат 
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во него што би довело до оптимален визуелен идентитет и уникатност, со 

што се поврзува и грижата на потрошувачите. 

 Од добиените резултати може да се констатира дека полот, старосната 

граница и образованието не влијаат на знаењето за нутритивните својства 

на медот; 

 Може да се заклучи дека испитаниците кои внимаваат здраво да се хранат 

имаат некое познавање за поволностите што ги има медот за исхраната на 

човекот и за нутритивниот состав на медот, вредноста на корелацијата е 

умерена; 

 На испитаниците од анкетата на кои им влијае декларираниот нутритивен 

состав при изборот на мед им влијае и логотипот за органско производство, 

квалитет и безбедност, а добиените одговори се логични и не се случајни 

затоа што врската на корелацијата е силна и постои тесна зависност; 
 Првата поставена хипотеза дека постои корелација помеѓу демографските 

социо-економски карактеристики со информираноста за нутритивните 

својства на медот не се потврди, затоа што корелацијата помеѓу нив е 

слаба; 

 Втората поставена хипотеза дека постои корелација помеѓу нутритивните 

својства на медот со потрошувачкото однесување е потврдена. 

 Третата поставена хипотеза дека постои корелација помеѓу декларираниот 

нутритивен состав и логотипот за органско производство, квалитет и 

безбедност при изборот на мед се потврди со спроведеното истражување. 
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9. ЗАКЛУЧОК 

 

Доколку подобро се осознае однесувањето на потрошувачите, дотолку подобро 

ќе се изгради една успешна маркетинг-стратегија. Разбирањето на нивните барања и 

восприемање на вредностите се смета за едно од најсложените прашања во 

теоретските концепти на маркетингот, а основната причина за ваквиот третман е во 

индивидуалноста на секој потрошувач во самиот процес на пазарење. 

Маркетинг-истражувањето е процес со кој се доаѓа до нови знаења за пазарот, 

потрошувачите, конкуренцијата и за сè друго што е значајно за носење соодветни 

маркетинг-одлуки за да се искористат можностите или да се решаваат проблеми.  

Како новитет во трудот е т.н. нутритивен маркетинг, кој се посветува на 

анализите на потрошувачкото однесување во делот на исхраната, како да се подобри 

исхраната, истакнување на нутритивните својства и компонентите кои влијаат за 

благосостојбата и здравјето на човекот. Нутритивниот маркетинг може да се 

прикаже како концепт за креирање основи кои обезбедуваат насоки за истакнување 

на нутритивните својства на производите за избор на поквалитетни и поздрави 

производи, а со тоа и подобрување на здравјето на човекот. Главна цел на 

стратегијата на нутритивниот маркетинг е подобро позиционирање на производите 

кои имаат имплементирано нутритивен маркетинг. 

Истражувањето за корелациската анализа на нутритивните својства на медот 

со потрошувачкото однесување како еден од принципите на нутритивниот 

маркетинг и резултатите добиени од анкетното истражување се од големо значење за 

добивање една слика колку македонскиот потрошувач, но и генерално за 

потрошувачот, внимава здраво да се храни со купување на прехранбени производи, 

колку е запознаен со поволностите кои ги има медот во неговата исхрана, за 

нутритивните својства на медот, за тоа дека медот содржи висока енергетска 

вредност благодарение на јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ простите 

шеќери, за разлика од сложените шеќери како што е кристал белиот шеќер, за тоа 

дека медот содржи поголем број витамини и минерали (Б-комплекс, A, Ц, Д, E и K, 

микро и макроелементи: магнезиум, сулфур, фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, 

јод, натриум, бакар, манган и др.). Истражувањето покажува дека при купување на 

медот потрошувачите изборот го прават врз основа на следните фактори: пакување, 

боја, вкус, цена и нутритивни својства; местото од каде што најчесто го купуваат 

медот: директно од пчелар, на пазар, маркет, продавница за здрава храна или не 
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воопшто не купуваат мед; влијанието на декларирањето на нутритивните својства; и 

истакнувањето на логотипот за органско производство, квалитет и безбедност при 

изборот на мед. 

Претпријатијата и поединците кои произведуваат, полнат и пакуваат мед 

треба да обрнат големо внимание во поглед на изборот на амбалажата и правилното 

декларирање на медот. Со новиот Правилник за означување на храната во Р. 

Македонија како и со големиот број регулативи во ЕУ, нутритивните вредности 

задолжително треба да се означат на декларацијата и со тоа потрошувачите ќе бидат 

запознаени со нутритивните вредности на самиот мед. Со донесувањето на 

Правилникот за одделни барања за храна од животинско потекло, на декларацијата 

за мед треба да има наведено и идентификациска ознака која претставува одобрение 

за работа на објектот кој полни и пакува мед, а целта е потрошувачите да бидат 

сигурни во квалитетот и безбедноста на медот што се нуди на пазарот, истиот ќе 

биде со постојана контрола од Агенцијата за храна и ветеринарство, со што ќе се 

стекне поголема доверба кај потрошувачите, а воедно ќе се намали и можноста за 

фалсификување на медот. За таа цел, ЕУ преку агенциите во земјите-членки, а во Р. 

Македонија преку Агенцијата за храна и ветеринарство и Здружението за заштита на 

потрошувачите веќе почнува да ги информира потрошувачите преку разни брошури 

и флаери за новиот начин на означување на храната, но во иднина ќе треба 

поинтезивно да работи на пошироко информирање на потрошувачите преку 

кампањи, брошури, преку електронските медиуми со совети за здрава исхрана, на 

интернет-страниците на здруженијата и сл.  

Направеното истражување кое се спроведе во магистерскиот труд за 

корелационата анализа на нутритивните својства на медот со потрошувачкото 

однесување ќе биде значајно за големите и мали компани, за поедниците кои вршат 

производство, полнење и пакување на мед, за здруженијата на пчелари, Сојузот на 

здруженија на пчелари, Организацијата на потрошувачи и Агецијата за храна и 

ветеринарство. Истите ќе може да увидат колку македонските потрошувачи, но и 

генерално сите потрошувачи, се информирани со декларирањето на медот, со 

квалитетот на медот и неговите нутритивни својства и колку сето тоа влијае врз 

нивната одлука при купување. Овие сознанија ќе им овозможат да применат нови 

маркетинг-стратегии, како што е нутритивниот маркетинг. 

Научниот придонес од спроведеното истражување во овој магистерски труд е 

во теоретското развивање на методологијата која ќе може да се користи во 
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маркетингот на медот како производ, но и генерално за прехранбените производи. 

Развиената методологија ќе биде од голема важност како за компаниите, поединците 

кои произведуваат, полнат и пакуваат мед, сојузите на пчелари, но исто така и за 

потрошувачите.  

Натамошниот развој на истражувањата може да продолжи со вклучување на 

нови детерминанти кои може значајно да влијаат врз потрошувачкото однесување 

при купувањето мед. 
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11.  ПРИЛОГ 1. АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК – НУТРИТИВЕН МАРКЕТИНГ НА МЕДОТ 

1. Пол на испитаникот (заокружи): 

• Машки 

• Женски 
2. Возраст на испитаникот (заокружи): 

• Помеѓу 25-40 години 

• Помеѓу 41-55 години 

• Над 55 години 
3. Степен на образование (заокружи): 

• Основно обрзование 

• Средно образование 

• Високо образование 

• Магистерско образование и доктор на науки 
4. Месечни примања во домаќинството (заокружи): 

• До 10.000 денари 

• 10.001-23.000 денари 

• 23.001-60.000 денари 

• Над 60.000 денари. 
5. Дали внимавате здраво да се храните (заокружи): 

• Да 

• Не 

• Делумно 
6. Од каде најчесто купувате мед (заокружи): 

• Диркетно од пчелар 

• На пазар 

• Продавници за здрава храна 

• Маркети 

• Не купувам 
7. Дали сте запознаени со поволностите што ги има медот за исхраната на 

човекот (заокружи): 

• Да 

• Не 

• Делумно 
8. Дали сте запознаени со нутритивните својства на медот (заокружи): 

• Да 

• Не 

• Делумно 
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9. Оценување со оцени од 1 до 5 на поважните фактори при изборот на мед 

при купување (заокружи оцена за секој фактор), повеќекратен одговор: 

 

 

10. Дали знаете дека медот има висока енергетска вредност благодарение на 

јаглехидратите кои се застапени во него, пред сѐ простите шеќери, за 

разлика од сложените шеќери како што е кристал белиот шеќер 

(заокружи): 

• Да 

• Не 

• Делумно 

•  
11. Дали знаете дека медот содржи поголем број витамини и минерали (Б-

комплекс, A, Ц, Д, E и K, микро и макроелементи: магнезиум, сулфур, 

фосфор, железо, калциум, хлор, калиум, јод, натриум, бакар, манган и др. 

(заокружи): 

• Да 

• Не 

• Делумно 

•  
12.Дали нутритивните својства поставени на декларацијата на медот може да 

ви влијаат при изборот на мед? (заокружи): 

• Да 

• Не 

• Делумно 
 

13. Дали логотиповите за органско производство, квалитет и безбедност на 

медот може да ви влијае при изборот на мед? (заокружи): 

• Да 

• Не 

• Делумно 

Фактори Оцена 

Најниско 1 

Највисоко 5 

 

• Пакување 
 

1 2 3 4 5 

• Боја на медот 
 

1 2 3 4 5 

• Вкус на медот 1 2 3 4 5 

• Цена на медот 
 

1 2 3 4 5 
 

• Нутритивните својства на медот 1 2 3 4 5 
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