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ПРИМЕНА БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈА  

ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОРГАНСКОГ МЕДА 

Универзитет у Београду 

Факултет организационих наука 

Катедра за електронско пословање 

У знак сећања на проф.др Миодрага Радовића 

 

Александра Лабус, aleksandra@elab.rs 

Маријана Деспотовић-Зракић 

Зорица Богдановић 

Душан Бараћ 

Божидар Раденковић 

https://www.youtube.com/watch?v=h-cRGnoOMV8
mailto:aleksandra@elab.rs
mailto:aleksandra@elab.rs
mailto:maja@elab.rs
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Увод 
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Увод 

 Глобално тржиште хране се суочава са бројним изазовима везаним за 
праћење порекла, контролу и сертификацију органске хране.  

 

 Решавању овог проблема могу допринети савремене информационе 
технологије као што је блокчејн.  

 

 Предмет рада је испитивање могућности примене блокчејн 
технологија за праћење производње органскoг меда.  

 

 Циљ рада је развој модела за праћење поизводње органског меда 
заснованог на блокчејну. 
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Истраживачки тим 

 Области истраживања: 

• Електронско пословање 

• Интернет технологије 

• Интернет интелигентних уређаја и  
паметна окружења 

• Мобилно пословање 

• Интернет маркетинг и  
друштвени медији 

• Cloud Computing 

• Blockchain 

• Big Data 

• Рачунарске мреже 

• Рачунарска симулација и виртуелна 
реалност 

• E-образовање 

• E-здравство 

• E-управа 

• E-банкарство 

                        Елаб тим: 

www.elab.rs 
elab-office@elab.rs  

Проф.др Божидар 
Раденковић 

Проф.др Маријана 
Деспотовић-Зракић 

Проф.др Зорица 
Богдановић 

Проф.др 
Душан Бараћ 

Проф.др 
Александра Лабус 

Асистент Тамара 
Наумовић 

http://www.elab.rs/
mailto:elab-office@elab.rs
mailto:elab-office@elab.rs
mailto:elab-office@elab.rs
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Блокчејн 
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Блокчејн 

 Блокчејн технологија користи криптографске технике за обезбеђивање  
интегритета података.  

 Представља дистрибуирану базу у којој се подаци не могу мењати, копирати 
или брисати и која омогућава верификацију трансакција.  

 Свака трансакција представља један блок, при чему су блокови повезани. 
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Консензус алгоритми и блокчејн протоколи 

 За имплементацију трансакција у блокчејну потребни су консензус алгоритми и 
протоколи. 

 

 Консензус алгоритам је синхронизовани процес који прати трансакције на 
мрежном нивоу. Oсигурава да се трансакције обављају без интервенције 
трећих страна попут банака. 

▫ Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), Proof of Capacity (PoC),  
Proof of Identity (PoI), Proof of Activity (PoA) и други. 

 

 Протоколи омогућавају верификацију трансакција за стварање нових блокова у 
блокчејну. 

▫ Bitcoin, Ethereum, Ripple, Hyperledger, R3’s Corda. 
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Паметни уговори 

 Свака блокчејн трансакција реализује се на основу одређеног паметног уговора 
који садржи клаузуле уговора написане у рачунарским програмима и 
аутоматски се извршавају када се испуне унапред дефинисани услови. 

 

 Извршење сваког паметног уговора бележи се као непроменљива трансакција у 
блокчејну. 

 

 Ако паметни уговор испуњава услове купца и продавца, тада се трансакција 
валидира и уписује у блок. 

 

 За дизајнирање и креирање паметних уговора могу се користити различите 
платформе: Ethereum, NEM , Hyperledger, R3’s Corda, Stellar, Waves. 
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 Блокчејн у управљању ланцима снабдевања:  
производња органског меда 
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Блокчејн у управљању ланцима снабдевања 

 Блоклчејн омогућава додавање дигиталних информација сваком производу, 
стварање дигиталног записа који доказује порекло, аутентичност и квалитет. 

 

 Ове информације прате производ у ланцу снабдевања и доступне су свим 
заинтересованим странама, попут произвођача, дистрибутера, велетрговаца, 
малопродаваца и купаца. 

 

 У ланцу снабдевања блокчејн омогућава елиминацију учешћа посредника и 
ревизора, чиме се смањују трошкови и ризик, а повећавају ефикасност, квалитет, 
поверење, одрживост и флексибилност.  
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Блокчејн у управљању ланцима снабдевања 

 Блокчејн омогућава праћење и транспарентност свих трансакција чиме се  
спречавању преваре и унапређује сарадња између стејкхолдера у ланацу 
снабдевања: 

▫ Производња, 

▫ Обрада и паковање, 

▫ Сертификација, 

▫ Складиштење и дистрибуција,  

▫ Малопродаја и конзумирање. 
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Блокчејн: производња органског меда 

 Производња органског меда подразумева 
рационалну употребу екосистема, минимално 
загађење животне средине и употребу само 
природних супстанци у производњи. 

 

 Блокчејн треба да садржи информације о: 

▫ стручности узгајивача, 

▫ раси пчела, 

▫ локацији пчелињака (нетакнута природа, 
самоникла не третирана вегетација, удаљеност 
од непољопривредних извора загађења), 

▫ климатским условима, 

▫ кошницама и помоћном прибору у пчеларењу, 

▫ органским производима у кошници (восак, 
прополис, биљна уља), 

▫ дезинфекцији кошница, 

▫ смиривању пчела (природним раствором или 
сагоревањем нетретиране осушене пиљевине). 
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Блокчејн: обрада и паковање органског меда 

 Подаци о органској преради меда повезани су са: 

▫ Вађењем меда коришећењем центрифуга које неће проузроковати 
промене у саставу меда. 

▫ Помоћном опремом која се користи за вађење меда. Ова опрема треба 
да буде стерилисана и од материјала који не утичу на хемијски састав 
меда. 

▫ За вађење меда не смеју се користити средства против инсеката. 

 За паковање се користи стаклена амбалажа (материјал који неће променити 
састав меда).  

 Бележе се подаци о фабрици и њеној опреми, коришћеним методама обраде 
меда, финансијским трансакцијама са дистрибутерима. 
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Блокчејн: сертификација органског меда 

 Делатности у вези са органском производњом и сертификацијом обавља 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и 
Дирекција за националне референтне лабораторије. 

 Прописи: 

▫ Закон органској производњи („Сл. гласник РС”, број 30/10) 

▫ Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске 
производње („Сл. гласник РС”, број 95/20 ) 

▫ Правилник о документацији која се доставља овлашћеној контролној организацији 
ради издавања потврде, као и о условима и начину продаје органских 
производа („Сл. гласник РС”, бр. 88/16) 

 

 

 

http://www.minpolj.gov.rs/organska/  

http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/Zakon o organskoj proivodnji 2010.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK II DEO 9520205555.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK II DEO 9520205555.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK II DEO 9520205555.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK II DEO 9520205555.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK II DEO 9520205555.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK II DEO 9520205555.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK o uvozu i dokumentaciji_2016.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK o uvozu i dokumentaciji_2016.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK o uvozu i dokumentaciji_2016.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK o uvozu i dokumentaciji_2016.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteke/organska/PRAVILNIK o uvozu i dokumentaciji_2016.pdf
http://www.minpolj.gov.rs/organska/
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Блокчејн: складиштење и дистрибуција органског меда 

 Неопходно је етикету органског меда означити скраћеницом „био“ или „еко“ 
или додати пуно имене биолошког, еколошког, органског порекла.  

 

 Током транспорта, принципи „времена, температуре и толеранције“ могу се 
постићи различитим врстама сензора, а за надгледање транспорта могу се 
користити ГПС и 5Г технологије. 

 

 Подаци о детаљима испоруке, рутама и времену превоза, условима 
складиштења (нпр. температура, влажност), странама које размењују 
производе (дистрибутери, трговци на мало) и извршеним трансакцијама 
уписују се у блокове дистрибуиране књиге у блокчејну. 
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Блокчејн: малопродаја и конзумирање органског меда 

 

 

 

 

 

 

 Када трговци на мало добију производе, све информације о ланцу 
снабдевања добијају из блокчејн система. 

 

 Блокчејн чини доступним све информације о производу, повезане са 
методом производње, прераде, паковања, условима складиштења и времену 
проведеном на полици, оригиналности и датумом истека. 

 

 Да би приступили овим подацима, потрошачи користе мобилне уређаје 
опремљене RFID или QR читачем. На тај начин потрошачи могу добити 
приступ свим информацијама о производима које желе да купе. 
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Модел за праћење поизводње органског 
меда заснован на блокчејну 



19 

Модел за праћење поизводње органског 
меда заснован на блокчејну 

 Мед је једна од најчешће фалсификованих намирница у свету. 

 

 Фалсификовани мед се тешко открива: 

▫ параметри квалитета пролазе стандардна испитивања;  

▫ откривање фалсификата може се извршити анализом порекла шећера у меду. 
 

 Мед је значајни извозни производ: 

▫ У 2020. години извоз меда из Србије износио је око 2.071 тону у вредности од 
око 13 милиона евра.  

 

 Циљ предложеног модела је да допринесе праћењу целокупног процеса 
производње органског меда и утврђивању испуњености услова за сертификацију.  

 

 Модел се ослања на специфичне захтеве и услове производње органског меда у 
Србији. 

https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901  

https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
https://pks.rs/vesti/med-i-proizvodi-od-meda-velika-izvozna-sansa-srbije-3901
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Модел за праћење поизводње органског 
меда заснован на блокчејну 

 За утврђивање аутентичности меда, потребно је испитати: 

▫ Порекло. Узгајивачи пчела задужени су за одржавање кошница, сакупљање 
и транспорт меда из кошница, као и за вађење и паковање меда. Током ових 
процеса, сваки потенцијални извор загађења меда мора се избегавати или 
уклањати, укључујући загађену воду или ваздух, као и потенцијалне изворе 
загађења током прераде и паковања. Неопходно је прикупити податке који 
доказују да није почињена превара, током храњења пчела, додавања 
шећера или сирупа након производње, погрешног означавања итд. 

▫ Производња. Органски мед мора бити произведен у складу са дефинисаним 
правилима, користећи чисте и природне ресурсе. Узгајивачи пчела су дужни 
да испуне строге стандарде ако желе да своје производе сертификују као 
органске. Ако стандарди нису задовољени, производња се може означити 
као лажна. 
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Модел за праћење поизводње органског 
меда заснован на блокчејну 
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Модел за праћење поизводње органског меда 
заснован на блокчејну 

 Предложени модел:  

▫ омогућава праћење комплетног 
ланца производње органског меда,  

▫ проверу испуњености услова за 
сертификацију,  

▫ пружа транспарентне и 
веродостојне информације за 
крајње купце,  

▫ доприноси смањењу 
фалсификовања органског меда  
у Србији. 

 

Стејкхолдери 
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Паметни уговори у праћењу поизводње органског 
меда засновани на блокчејну 

 Свака трансакција у ланцу снабдевања производње органског меда 
евидентира се у блокчејну након закључивања паметних уговора 
између заинтересованих страна. 
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Закључак 
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Закључак 

 Мед је једна од најважнијих 
намирница на свету.  

 Лажни мед садржи токсине који могу 
угрозити људско здравље.  

 Праћење порекла хране један је од 
најперспективнијих случајева 
употребе блокчејн технологије.  

 Сви учесници у ланцу снабдевања 
имају користи од веће 
транспарентности података. 
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Будући правци истраживања 

 Модел предложен у истраживању развијен је са циљем да се задовоље 
специфични захтеви српског тржишта, али се може прилагодити другим 
земљама и њиховим законима за производњу органске хране. 

 

 Будући правци истраживања:  

1. Финализација прототипа предложеног блокчејн система на Hyperledger 
платформи и развој веб и мобилних апликација. 

2. Примена предложеног модела у стварном еколошком систему за 
производњу органског меда.  

3. Обука стејкхолдера. 

4. Анализа спремности стејкхолдера да усвоје предложено решење:  
анкете и интервјуи. 
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ПРИМЕНА БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈА  

ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОРГАНСКОГ МЕДА 

Универзитет у Београду 

Факултет организационих наука 

Катедра за електронско пословање 

 

Александра Лабус, aleksandra@elab.rs 

Маријана Деспотовић-Зракић 

Зорица Богдановић 

Душан Бараћ 

Божидар Раденковић 

У знак сећања на проф.др Миодрага Радовића 

Јове Илића 154, 
11000 Београд, Србија 

+381 11 3950895  
www.elab.rs 

elab-office@elab.rs 
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https://www.youtube.com/watch?v=h-cRGnoOMV8
http://www.elab.rs/
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