
Савез пчеларских организација Србије 313

УСПЕСИ И ПРОБЛЕМИ СРПСКОГ ПЧЕЛАРСТВА

НАПАД ПОЈЕДИНИХ ОТКУПЉИВАЧА МЕДА НА СПОС
У пе так, 12. ју на 2009. го-

ди не, у При вред ној ко мо ри 
одр жан је са ста нак Гру па ци-
је за пче лар ство и про из вод њу 
ме да Удру же ња за по љо при-
вре ду, пре храм бе ну и ду ван ску 
ин ду стри ју и во до при вре ду 
При вред не ко мо ре Ср би је, ко ју 
чи не пред став ни ци При вред-
не ко мо ре, Ми ни стар ства по-
љо при вре де, на уч них рад ни ка, 
СПОС-а, при вред ни ка из све-
та пче лар ства свих вр ста, про-
фе си о нал них пче ла ра и дру гих 
ак те ра пче лар ске јав но сти.

Овај са ста нак био је ве о ма 
не при ја тан, јер је од стра не не-
ких фир ми за от куп и пла сман 
ме да (чи ји мед, по на ла зу Ве-
те ри нар ске ин спек ци је, у по-
след ње две кон тро ле ни је од-
го ва рао Пра вил ни ку о ква ли-
те ту ме да), спро ве ден на пад на 
СПОС и пред сед ни ка СПОС-а 
лич но. Кри ти ко ва на је ова ак-
ци ја, за ме њи ва не су те зе и 
упу ће не су те шке ре чи, чак и 
прет ње пред сед ни ку СПОС-а, 

У про те клих ме сец да на 
де си ло се мно го то га и до брог 
и ло шег за срп ско пче лар ство. 
Жи вот ни ко га не ма зи, па ни 
нас, и још јед ном до ка зу је да је 
пут ка на прет ку тр но вит. Ако 
же ли те да ура ди те не што до-
бро, то увек не ко ме сме та, ру-
ши не чи је ин те ре се, и отва ра-
ју се но ви про бле ми. Овај Из-
вр шни од бор СПОС-а од лу чан 
је да спро во ди ис прав не ак ци је 

за на шу бу дућ ност и не на ме-
ра ва да по клек не. Пред сед ни-
ци дру шта ва до би ће ових да-
на до пи се по ко ји ма ће се из ја-
сни ти да ли по др жа ва ју ак тив-
но сти СПОС-а у бор би про тив 
ме да ко ји не од го ва ра Пра вил-
ни ку на тр жи шту и бор би за 
уво ђе ње европ ских про пи са у 
Ср би ју. Јер, ни јед но ни дру го 
не ко ме не од го ва ра. Ка ко ства-
ри сто је, од го ва ра са мо пче-

ла ри ма и по тро ша чи ма, и за-
то смо ми пче ла ри они ко ји се 
за сво ја пра ва мо ра ју из бо ри-
ти, уз по др шку по тро ша ча. Из-
вр шни од бор СПОС-а за у зео је 
је дин стве не ста во ве по свим 
про бле ма тич ним пи та њи ма, 
али же ли да чу је и вас. Про чи-
тај те на ред не стра не и оце ни те 
да ли смо на пра вом пу ту. Оче-
ку је мо ва ше су ге сти је и евен-
ту ал не при мед бе.

из ме ђу оста лог, и због да ва ња 
из ја ва ме ди ји ма (да ће га ску-
ва ти у ка за ну и од ње га на пра-
ви ти мед, да ће га сме ни ти), 
од ко јих се не ке пред За ко ном 
тре ти ра ју као кри вич но де ло.

Ни су го во ри ли о то ме ка ко 
је мо гу ће да мед ко ји су у про-
мет ста ви ле њи хо ве фир ме ни је 
од го ва рао Пра вил ни ку? Код не-
ких од њих, чак у ви ше узо ра ка.

На пад је био усме рен пре 
све га лич но на пред сед ни ка 
СПОС-а ко ји је окри вљен да је 
по кре нуо ак ци ју кон тро ле ква-
ли те та ме да на тр жи шту. Ко ри-
шће ни су „ар гу мен ти“ и во ка-
бу лар ко ји је до бро по знат на-
шим пред сед ни ци ма дру шта ва 
пче ла ра у Ср би ји још пре по-
след њих из бо ра у Са ве зу, ка да 
су до би ли пи смо у ко ме је са-
да шњи пред сед ник СПОС-а та-
да бла ћен на раз ли чи те на чи-
не, на рав но без до ка за, али су 
те оп ту жбе тре ба ле да по слу-
же у днев но-ин те ре сне свр хе 
од ре ђе не гру пе љу ди. Са да на-

шње тач ке гле ди шта, пот пу но 
је ја сно за што је то чи ње но, јер 
су они ко ји су се пла ши ли ње-
го вог до ла ска на че ло СПОС-а 
до бро зна ли да ће спро во ди-
ти по ли ти ку ин те ре са чла но ва 
СПОС-а и ин те ре са по тро ша ча 
ко ји су че сто мо гли да кон зу ми-
ра ју мед сум њи вог ква ли те та, а 
то мно ги ма не од го ва ра. На жа-
лост, до са да су у то би ли упу-
ће ни са мо пче ла ри ко ји су има-
ли при ли ке да та кав мед про ба-
ју, а са да је, на кон кон тро ла ин-
спек ци је, са тим упо зна та чи-
та ва јав ност, што је ду го го ди-
шњи зах тев чла но ва СПОС-а, 
да се име ну ју они ко ји у про мет 
ста вља ју мед ко ји не од го ва ра 
Пра вил ни ку о ква ли те ту ме да и 
оста лих пче ли њих про из во да.

Ин те ре сант но је да је на 
прет ход ном са стан ку Гру па-
ци је одр жа ном 20. но вем бра 
2008. го ди не, је дан од за кљу-
ча ка упра во био „Да се по о-
штри кон тро ла ква ли те та ме да 
пре ма Пра вил ни ку о ква ли те ту 
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ме да и оста лих пче ли њих про-
из во да“. Тај за кљу чак по слат 
је, за јед но са оста лим, Ми ни-
стар ству по љо при вре де. У ме-
ђу вре ме ну, са мо је СПОС ин-
тен зив но ра дио на то ме да се 
ани ми ра ин спек ци ја да ре дов-
ни је кон тро ли ше ква ли тет ме-
да на тр жи шту, на ро чи то за то 
што се тај за кљу чак Гру па ци-
је, у пот пу но сти по кла пао са 
зах те ви ма члан ства СПОС-а. 
Та ко ђе, по след њој Скуп шти ни 
СПОС-а при су ство вао је и по-
моћ ник ди рек то ра Ге не рал ног 
ин спек то ра та Ми ни стар ства 
по љо при вре де, ко ји је обе-
ћао ре дов ну кон тро лу ква ли-
те та ме да, што је по здра вље но 
гром ким апла у зом свих при-
сут них де ле га та!

Пре ма то ме, СПОС је имао 
сва ку вр сту по др шке за по кре-
та ње ак тив но сти на ре дов ној 
кон тро ли ква ли те та ме да, чак 
и од оних ко ји су га са да на па-
ли због то га! Од то га ве ро ват-
но не ма ни чег чуд ни јег у це лој 
овој при чи. На прет ход ном са-
стан ку Гру па ци је су се сви сло-
жи ли са та квим за кључ ком, а 
са да им одјед ном сме та ре дов-
на кон тро ла ква ли те та ме да на 
тр жи шту. Чак је на том са стан-
ку Гру па ци је, је дан од ак те ра 
по хва лио рад СПОС-а, а са да је 
био бу квал но глав ни кри ти чар.

Јед на од те за у на па ду би ла 
је да је ме диј ско пра ће ње це ле 
ак ци је ло ше за пче лар ство, да 
ће сма њи ти про да ју ме да у зе-
мљи и ино стран ству и слич но. 
Ова кла сич на за ме на те за ко ја је 
иза шла из усти ју по је ди них от-
ку пљи ва ча ме да чи ји мед на тр-
жи шту ни је од го ва рао Пра вил-
ни ку, са мо је на сто ја ње да се 
ома ло ва жи рад СПОС-а и ње-
гов по ку шај да се тр жи ште ме-
да у Ср би ји ко нач но уре ди. Јер, 
ства ри сто је упра во су прот но. 
Ти ме што су ме ди ји про пра ти-

ли ову ак ци ју, гра ђа ни су за пра-
во до би ли оба ве ште ње да др жа-
ва ула же на по ре да мед на тр-
жи шту стро го од го ва ра Пра вил-
ни ку по свом ква ли те ту. Они ће 
убу ду ће мо ћи да има ју мно го 
ви ше по ве ре ња у мед ко ји ће се 
на тр жи шту на ла зи ти. Исто ва-
жи и за стра не куп це, јер не ће 
мед ку по ва ти у не у ре ђе ној др-
жа ви, већ у др жа ви у ко јој власт 
бри не о ква ли те ту ме да у про-
ме ту. На рав но, ова њи хо ва за-
ме на те за има сво ју свр ху, ко ја 
је свим пче ла ри ма ја сна.

Дру га те за ти ца ла се по ну-
де не мач ке фир ме да от ку пљу је 
ба гре мов мед у Ср би ји по 2,05 
евра. Да под се ти мо, СПОС је 
про на шао ову фир му ко ја је да-
ла та кву по ну ду, рас пи сао тен-
дер за из бор до ма ће фир ме ко-
ја би от ку пи ла мед и тран спор-
то ва ла га до Бер ли на, и те две 
фир ме по слов но спо јио. Те за је 
би ла да је СПОС та ко „ор га ни-
зо вао“ из воз ме да по ни жим це-
на ма од мо гу ћих. Они ко ји до-
бро по зна ју тр жи ште, зна ју да 
је то сме шно, али оста ви мо све 
ре ал не раз ло ге по стра ни. Јер, 
ми смо у по след њем Пче ла-
ру јав но об ја ви ли да ће сва ко 
ко по ну ди ве ћу це ну под истим 
усло ви ма, би ти прак тич но бес-
плат но ре кла ми ран у Пче ла-
ру, јер нам је циљ да за пче ла ре 
обез бе ди мо што ве ћу от куп ну 
це ну, и ни шта ни ма ње ни ви ше 
од то га, без об зи ра ко ће је по-
ну ди ти. Са мом том на шом по-
ну дом об ја вље ном у Пче ла ру 1. 
ју на 2009. го ди не, њи хо ве оп ту-
жбе па да ју у во ду. До да нас ни-
ко ни је по слао по ну ду са ве ћом 
це ном. На про тив, мно ги от ку-
пљи ва чи по ди гли су сво је от-
куп не це не, те и они пла ћа ју ба-
гре мов мед по 2,05 евра. Ту су 
се све кар те от кри ле, јер по ди-
за ње це не мно ги ма ни је од го ва-
ра ло, по што са да мо ра ју да пла-

ћа ју мед ви ше не го што су пла-
ни ра ли. Оче ки ва ли су да у до-
број го ди ни це на ме да пад не, а 
до го ди ло се су прот но. За то је 
са да СПОС на њи хо вом уда ру.

Тре ћа те за би ла је да је 
СПОС прак тич но по кре нуо не-
ка кву хај ку на от ку пљи ва че ме-
да што уоп ште ни је исти на. Да 
смо то хте ли, на ше ак тив но сти 
би ле би тај не, а не јав не. Јер, 
пре ко ча со пи са Пче лар и сај та 
СПОС-а сви су ин фор ми са ни 
да је СПОС по слао зах тев Ми-
ни стар ству да се по о штри кон-
тро ла ква ли те та ме да на тр жи-
шту још апри ла 2008. го ди не. 
На кон то га, сви ма је пу тем ча-
со пи са и сај та СПОС-а пре не-
се на из ја ва по моћ ни ка ди рек-
то ра Ге не рал ног ин спек то ра-
та Ми ни стар ства по љо при вре-
де да та на Скуп шти ни Са ве-
за, да ће Ге не рал ни ин спек то-
рат кон ти ну и ра но кон тро ли са-
ти ква ли тет ме да на тр жи шту. 
Та ко ђе, на кон ано ним не при ја-
ве да јед на од фир ми от ку пљи-
ва ча ме да пла си ра на тр жи ште 
мед ко ји не од го ва ра Пра вил-
ни ку, СПОС је ту фир му при-
ја вио Ге не рал ном ин спек то-
ра ту, и то об ја вио у ча со пи су 
Пче лар мно го пре не го што је 
ин спек ци ја по се ти ла по гон те 
фир ме. Зна чи, сви су уна пред 
би ли упо зо ре ни шта се де ша-
ва, а то је и био циљ СПОС-а, 
да се пре ве ни ра ју до га ђа ња ко-
ја су усле ди ла, а не да се ре пре-
сив ним ме ра ма др жа ве ре ша ва 
про блем. На кон то га, до да нас, 
СПОС ни је ни ко га при ја вљи-
вао, јер му ни су сти за ле ни ка-
кве ин фор ма ци је са те ре на, већ 
је ин спек ци ја по свом на хо ђе-
њу на ста ви ла кон тро лу ква ли-
те та ме да на тр жи шту, сход но 
сво јим за кон ским овла шће њи-
ма. По себ но се за хва љу је мо на 
по зи ву Ге не рал ног ин спек то ра-
та да наш пред став ник при су-



Савез пчеларских организација Србије 315

ству је узор ко ва њу у при су ству 
ме ди ја, а и да ље ће мо се ода зи-
ва ти њи хо вим по зи ви ма. У не-
де љу, 14. ју на 2009. го ди не, ди-
рек тор Ге не рал ног ин спек то ра-
та, го спо дин Ду шан Пај кић, у 
ју тар њем про гра му РТС-а на-
ја вио је на ста вак кон тро ле ква-
ли те та ме да и на гла сио да то 
чи ни у са рад њи са СПОС-ом. 
Част нам је да, због по тро ша ча, 
мо же мо да по мог не мо уре ђе њу 
тр жи шта хра не у Ср би ји.

На ма је жао што су не ке 
фир ме пу сти ле у про мет мед 
ко ји не од го ва ра Пра вил ни ку, 
али оне са ме мо ра ју да про на ђу 
узро ке та кве по ја ве у њи хо вим 
по го ни ма и у њи хо вим си сте-
ми ма ква ли те та. Не ма ју пра ва 

да због соп стве них про пу ста 
уну тра шње кон тро ле оп ту жу-
ју СПОС, ко ји не тра жи ни шта 
дру го до да се за кон по шту је.

Ни СПОС ни пред сед ник 
СПОС-а за са да не ће под не ти 
кри вич ну при ја ву ни про тив ко-
га због из ре че не прет ње (за кон-
ски рок за при ја ву је 3 ме се ца), 
али ако се њи хо ви на па ди евен-
ту ал но бу ду на ста ви ли у би-
ло ком об ли ку, би ће под не се на 
при ја ва, а пред сед ник СПОС-а 
за тра жи ће и за шти ту Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва.

СПОС сма тра да је за јед-
нич ки ин те рес пче ла ра, па ке ра 
и тр го ва ца ме дом на срп ском 
тр жи шту, да се по сто је ће не-
пра вил но сти на тр жи шту што 

пре ис пра ве, да би ко нач но гра-
ђа ни Ср би је мо гли да кон зу ми-
ра ју ис кљу чи во мед ко ји од го-
ва ра по сто је ћем Пра вил ни ку о 
ква ли те ту ме да и оста лих пче-
ли њих про из во да. У том на-
шем за јед нич ком ци љу, ру-
ко вод ство СПОС-а, као и сам 
пред сед ник СПОС-а спрем-
ни су и на увре де и на прет ње, 
ако ће ко нач ни ис ход све га би-
ти ис кљу чи во пра ви мед на тр-
жи шту Ср би је. Из тог раз ло га, 
ов де ни смо об ја ви ли име на ак-
те ра це ле рас пра ве у При вред-
ној ко мо ри, али је са ста нак јав-
но сни мљен и сни мак ће би ти 
упо тре бљен, уз све до ке, ако 
бу де би ло по тре бе. На да мо се 
да то ни ко ме ни је по треб но.

30. април 2009: 

Ре пу блич ка ве те ри нар ска 
ин спек ци ја Ге не рал ног ин спек-
то ра та Ми ни стар ства по љо-
при вре де, шу мар ства и во до-
при вре де је, на осно ву при ја ве 
Пче лар ског са ве за Ср би је, из-
вр ши ла кон тро лу ква ли те та ме-
да у про из вод ном по го ну „До-
ма ћи мед“ ДОО из Тор де, оп-
шти на Зре ња нин, и том при ли-
ком до не ла ре ше ње о по вла че-
њу за те че них ко ли чи на ме да из 
про да је због по ве ћа не ко ли чи-
не са ха ро зе и ХМФ-а (хи дрок-
си ме тил фур фу рол), што ука зу-
је да је у пи та њу ве штач ки мед.

То ком ин спек циј ске кон-
тро ле из вр ше но је узор ко ва ње 
ли вад ског, шум ског и ба гре мо-
вог ме да на ме сту про из вод ње 
ДОО „До ма ћи мед“ у Тор ди, а 
об у хва ће ни су и дру ги про из-
во ђа чи ме да у про ме ту: „Мед 

САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ
ГЕ НЕ РАЛ НОГ ИН СПЕК ТО РА ТА МИ НИ СТАР СТВА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ ПО ВО ДОМ КОН ТРО ЛА КВА ЛИ ТЕ ТА МЕ ДА НА ТР ЖИ ШТУ

Хо неy“ ДОО из Сме де ре ва, 
„Ирик“ из Бе о гра да и „Аза“ 
ДОО из Но вог Са да. 

На кон ис пи ти ва ња узо ра ка 
у На уч ном ин сти ту ту за ве те-
ри нар ство из Но вог Са да, хе-
миј ске ана ли зе су по ка за ле ви-
ше стру ко по ве ћа не вред но сти 
ХМФ-а и са ха ро зе, та ко да су 
све за те че не кон тро ли са не и 
не ис прав не ко ли чи не на ме сту 
про из вод ње и про ме та по ву че-
не из про да је, а ве те ри нар ска 
ин спек ци ја је про тив од го вор-
них ли ца пред у зе ла за ко ном 
пред ви ђе не ме ре. 

9. јун 2009: 

Ре пу блич ки ве те ри нар ски 
ин спек то ри Ми ни стар ства по-
љо при вре де, шу мар ства и во-
до при вре де су то ком кон тро ле 
ква ли те та ме да спро ве де не на 
Зе мун ској пи ја ци и хи пер мар-
ке ту Идеа из вр ши ли узор ко-
ва ње ме да. Ре зул та ти ана ли за 

су по ка за ли да од узе тих шест 
узо ра ка ме да пет не од го ва ра 
ква ли те ту.

Ба гре мов мед про из во ђа-
ча Пе тро вић Го ра на из Кра гу-
јев ца од го ва ра ква ли те ту док 
шум ски мед и са ће у ба гре мо-
вом ме ду пред у зе ћа „Хо неy“ 
из се ла Ву чак код Сме де ре-
ва, ли вад ски мед пче ла ра Ми-
ја то вић Пре дра га из се ла Ву-
чак код Сме де ре ва, и шум ски 
мед пче лар ске фар ме „Бом-
бо ла“ из Тор де не од го ва ра ју 
ква ли те ту. 

Цвет ни мед про из во ђа ча 
„Ма ја“ из Бе о гра да би ће по-
слат на су пер а на ли зу на зах тев 
про из во ђа ча.

Из про да је је по ву че но 25 
кг ме да због не по се до ва ња де-
кла ра ци је. Под не то је 5 при ја-
ва су ди ји за пре кр ша је и јед на 
при ја ва за при вред ни пре ступ 
због ста вља ња у про мет ме да 
нео д го ва ра ју ћег ква ли те та.
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НО ВИ ЗА КОН О СТО ЧАР СТВУ 
ОМО ГУ ЋУ ЈЕ СЛО БОД НУ ПРО ДА ЈУ МА ТИ ЦА

НО ВИ ЗА КОН О СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ПОТПУНО 
ЗАБРАЊУЈЕ ТРЕТИРАЊЕ ПЕСТИЦИДИМА ТОКОМ ЦВЕТАЊА

СКАНДАЛОЗНА ИЗМЕНА ДОГОВОРЕНОГ ТЕКСТА 
ПРАВИЛНИКА О ОБЕЛЕЖАВАЊУ И ЕВИДЕНЦИЈИ ПЧЕЛИЊАКА

Као што смо вас већ оба ве-
сти ли, СПОС је по сти гао до-
го вор са Ми ни стар ством по-
љо при вре де да но ви За кон о 
сто чар ству омо гу ћи сло бод-
ну про да ју и не се лек ци о ни са-
них ма ти ца, што се и до го ди-
ло усва ја њем За ко на 29. ма-
ја 2009. го ди не. По ре чи ма го-

спо ди на Мир ка Но ва ко ви ћа из 
Од се ка за сто чар ство са ко јим 
смо до го во ри ли пред лог За ко-
на, од са да се ма ти це на тр жи-
шту мо гу сло бод но пла си ра ти, 
као и све до ма ће жи во ти ње ко-
је ни су се лек ци о ни са не. Та ко 
ће од са да тр жи ште би ти нај-
бо љи су ди ја ква ли те та, а пче-

ла ри ће мо ћи сло бод но да би-
ра ју. 

Ово је ве ли ки успех за све 
нас, јер је са да и у овом сег-
мен ту по љо при вред не про из-
вод ње уве ден за кон по ну де и 
по тра жње ко ји увек ис кри ста-
ли ше нај бо љи ква ли тет и нај-
бо љу це ну.

Нај ве ћи успех СПОС-а у 
про те клом пе ри о ду сва ка ко је 
по сти за ње до го во ра са Ми ни-
стар ством по љо при вре де да но-
ви За кон о сред стви ма за за шти-
ту би ља пот пу но за бра ни тре ти-
ра ње би ља сред стви ма отров-
ним за пче ле то ком цве та ња. За-
кон је усво јен 29. ма ја 2009. го-
ди не и већ је на сна зи. По љо-

при вред ни ци ви ше не мо гу да 
оба ве сте пче ла ре да ће пр ска ти 
и да они мо ра ју да скло не сво-
је пче ле, већ им је пот пу но за-
бра ње но да на цве та ју ћем усе-
ву ко ри сте пре па ра те отров не за 
пче ле. По том пи та њу, ово је је-
дан од нај мо дер ни јих за ко на у 
Евро пи, и на то ме нај ср дач ни је 
че сти та мо Ми ни стар ству. Је ди-

ни из у зе так је тре ти ра ње ка ран-
тин ских бо ле сти са про пи са них 
ли ста, ко је су рет ке, та ко да се 
са њи ма прак тич но уоп ште не-
ће мо ни сре та ти на па ша ма. У 
сва ко днев ној прак си, пр ска ње 
је ап со лут но за бра ње но то ком 
цве та ња. Та ко ће пче ла ри ма би-
ти мно го лак ше да оства ре сво-
ја пра ва не го до са да.

У Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је об ја вљен је 
Пра вил ник о на чи ну обе ле-
жа ва ња пче ли њих дру шта ва и 
еви ден ти ра њу пче ли ња ка. Кад 
смо га про чи та ли, оста ли смо 
без тек ста, јер је рет ко шта од 
до го во ре них ре ше ња пре жи ве-
ло ви ше ме сеч ни бо ра вак у за-
ко но дав ству.

Оче ки ва ли сам да све бу де 
ка ко смо се до го во ри ли, јер је 
фи нал на вер зи ја Пра вил ни ка 
про шла све ин стан це Упра ве 
за ве те ри ну, до са мог ди рек то-
ра Упра ве, пре ко ње го вих са-
рад ни ка и сви су се сло жи ли са 
пред ло же ним тек стом. Текст 
Пра вил ни ка пред ста вљао је 
ре ше ње за сно ва но на до го во ру 

о основ ним прин ци пи ма ре ги-
стра ци је са ди рек то ром Упра-
ве и ње го вим са рад ни ци ма, а 
текст је са СПОС-ом ра дио го-
спо дин Не бој ша Јо ва но вић из 
Упра ве за ве те ри ну, ко ји је за 
то до био овла шће ње ди рек-
то ра. Кад су се све ин стан це 
сло жи ле, пред лог Пра вил ни-
ка оти шао је у за ко но дав ство и 
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та мо се део ви ше од шест ме-
се ци. 

Пот пу но смо збу ње ни и ни-
шта нам ни је ја сно. Као да је 
не ко вре ме пло вом пре нео при-
мар ни текст Пра вил ни ка, као 
да се ни шта ни смо до го ва ра-
ли и до го во ри ли и на кра ју оп-
штим кон сен зу сом уса гла си-
ли текст пред ло га Пра вил ни-
ка. Са мо у тра го ви ма на зи ру 
се де ло ви не ких до го во ре них 
ре ше ња, али је су шти на Пра-
вил ни ка ка та стро фал на, не-
при мен љи ва на те ре ну, не свр-
сис ход на и пот пу но не про дук-
тив на. Пи та мо се за што смо 
утро ши ли 6 ме се ци за пре го-
во ре, ако је не ко гу ми цом мо-
гао све то да обри ше и вра ти 
на ста ра ре ше ња. Сва на ша ра-
дост усло вље на пре све га од-
лич ним За ко ном о сред стви ма 
за за шти ту би ља, не ста ла је у 
тре ну.

Раз го ва ра ли смо са го спо-
ди ном Бу ди ми ром Плав ши-
ћем, на чел ни ком Оде ље ња за 
здрав стве ну за шти ту и до бро-
бит жи во ти ња ко ји је ка сни је 
сâм ре као да је од го вор но ли-
це за ова кав текст Пра вил ни ка 
и из ра зи ли на ше ду бо ко раз-
о ча ре ње по пи та њу из ме ње-
ног тек ста, ко ји је из ме њен, а 
да СПОС ни је по но во кон так-
ти ран ра ди до дат них кон сул-
та ци ја, што је не чу ве но. Све 
је ре зул то ва ло пот пу но не при-
мен љи вим Пра вил ни ком, чи је 
не ке од од ред би не ма ју ни ка-
кву свр ху, сем да до дат но бес-
по треб но оп те ре те пче ла ре. 
Очи глед но, у Упра ви за ве те-
ри ну ни су раз у ме ли спе ци фич-
но сти пче лар ске про из вод ње.

Пра вил ни ком је ре гу ли-
са но не што про тив че га смо 
се бо ри ли, а то је обе ле жа ва-
ње сва ке по је ди нач не ко шни-
це, што је пот пу но без ика кве 
свр хе, јер је пче лар ство ве о ма 

флук ту а бил но, те ко шни цу да-
нас мо же те има ти, а су тра не-
ма ти, јер је из гу би ла ма ти цу па 
сте је при по ји ли дру гом дру-
штву, или ко зна шта већ, има 
ми ли он мо гућ но сти у пче лар-
ству. Да не го во ри мо о стал ној 
из ме ни де ло ва ко шни ца, и на 
ко ји год део да ока чи те иден-
ти фи ка ци о ну пло чи цу, ко зна 
на ко јој ће ко шни ци за вр ши ти, 
јер о прин ци пу сле дљи во сти у 
пче лар ству на ни воу ко шни ца 
не ма ни го во ра, бар не на на-
чин ка кав по сто ји у не ким дру-
гим гра на ма по љо при вре де. 
По себ на је при ча се лид ба, то-
ком ко је би се све пло чи це на 
ко шни ца ма јед но став но по ло-
ми ле. За то смо се и бо ри ли и 
та да из бо ри ли да се обе ле жа-
ва са мо пче ли њак, а не пче ли-
ње дру штво, као у ве ћи ни зе-
ма ља ЕУ.

Има још пар не ло гич них 
ре ше ња, али мо же те и са ми 
про чи та ти Пра вил ник на сај-
ту СПОС-а: www.spos.in fo/no-
vost.php?id=762. По што сте 
пче ла ри, од мах ће вам би ти ја-
сно шта је од све га то га су шти-
на, а шта фор ма, и шта је спро-
во дљи во на те ре ну, а шта ни је.

Тра жи ли смо из ме ну Пра-
вил ни ка по хит ном по ступ ку, 
а го спо дин Плав шић је обе ћао 
да ће ор га ни зо ва ти са ста нак са 
сво јим са рад ни ци ма и пред-
став ни ци ма СПОС-а, што се и 
до го ди ло.

Са ста нак у Упра ви за ве-
те ри ну одр жан је у пе так, 26. 
ју на 2009. го ди не. Са стан-
ку је при су ство ва ла де ле га-
ци ја СПОС-а у са ста ву: пред-
сед ник СПОС-а, пред сед ник 
СПОВ-а и се кре тар СПОС-а. 
До ма ћин са стан ка је био го-
спо дин Бу ди мир Плав шић, на-
чел ник Оде ље ња за здрав стве-
ну за шти ту и до бро бит жи во-
ти ња, са по сле ни ци ма Упра ве 

за ве те ри ну. На са ста нак су од 
стра не го спо ди на Плав ши ћа 
по зва ни и шеф Од се ка за сто-
чар ство го спо дин Не над Тер-
зић и ње гов ко ле га го спо дин 
Мир ко Но ва ко вић, као и prof. 
dr Зо ран Ста ни ми ро вић са Ве-
те ри нар ског фа кул те та. Кра ће 
вре ме са стан ку је при су ство-
вао и го спо дин Зво ни мир Рот, 
са вет ник ди рек то ра Упра ве за 
ве те ри ну. Бу квал но на ми нут 
по се тио нас је и го спо дин Не-
бој ша Јо ва но вић са ко јим смо 
до го во ри ли прет ход ну вер зи ју 
Пра вил ни ка, али је од мах оти-
шао, ре кав ши да има нео д ло-
жне оба ве зе и да ве ру је да ће-
мо се до го во ри ти. Са стан ку је 
при су ство вао и го спо дин Ми-
лан Сту ден из Упра ве за ве те-
ри ну.

Пред сед ни ци СПОС-а и 
СПОВ-а су де таљ но обра зло-
жи ли раз ло ге пот пу не не прак-
тич но сти и не при мен љи во сти 
овог Пра вил ни ка, ко ји уоп ште 
не ма свр ху ко ју не ко од ње-
га оче ку је. Огром на ве ћи на зе-
ма ља ЕУ еви ден ти ра пче ли ња-
ке и број ко шни ца на њи ма без 
обе ле жа ва ња сва ке по је ди нач-
не ко шни це пло чи ца ма, а та-
мо где не што слич но и по сто-
ји, спро во ди се на са свим дру-
ги на чин, и до са да ни је да ло 
оче ки ва не ре зул та те. Јер, да је 
да ло, та кво ре ше ње при хва ти-
ле би и оста ле др жа ве ЕУ. Ова-
кав наш став, од пред став ни-
ка Ми ни стар ства, при хва тио 
је је ди но го спо дин Ми лан Сту-
ден, чи је ду го го ди шње ис ку-
ство ја сно го во ри оно што и ми 
твр ди мо, да је Пра вил ник не-
спро во дљив.

Ме ђу тим, има ли смо ути-
сак да нас го спо дин Плав шић 
уоп ште не чу је, јер ни је при-
хва тио ни је дан наш ар гу мент, 
иако иза њих сто је чвр сти еле-
мен ти. У по је ди ним тре ну ци-
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ма ни смо мо гли да ве ру је мо 
ка ко је мо гу ће да се не при хва-
та не што што је ја сно као дан 
и рав но ак си о му. Уз то, био је 
ап со лут но по др жан од стра не 
оста лих при сут них пред став-
ни ка Ми ни стар ства. Го во ри-
ло се и о це ни ко шта ња ова-
кве еви ден ци је и обе ле жа ва ња 
ко шни ца, и ре че но је да би то 
ко шта ло око 30 ди на ра по ко-
шни ци, што је и по твр ђе но Од-
лу ком об ја вље ном у Слу жбе-
ном гла сни ку на ред них да на 
(упра во 30 ди на ра). За чу ђу је 
и бр зи на ко јом се до но се про-
пи си о ра зним на пла та ма, док 
се про пи си о да ва њи ма др жа ве 
до но се по го ди ну и ви ше да на.

По себ но нас је за чу ди ла 
тврд ња го спо ди на Плав ши-
ћа да и не мо ра ју сви пче ла ри 
да бу ду еви ден ти ра ни!?! Ка-
ко је ре као, ко бу де еви ден ти-
ран, до би ће суб вен ци је, а ко не 
бу де, не ће их до би ти. За пре-
па сти ла нас је ова тврд ња, јер 
она у пот пу но сти по ти ре свр ху 
и еви ден ци је и суб вен ци ја. На-
рав но да сва ки пче ли њак мо ра 
да бу де еви ден ти ран!

У свим зе мља ма ко је при-
сту па ју ЕУ, суб вен ци је не слу-
же да би по љо при вред ни ци 
би ли бо га ти ји, ка ко не ко ов де 
очи глед но сма тра, већ да би се 
по љо при вред ни ци бо ље при-
пре ми ли за су тра шње оштре 
тр жи шне усло ве у ЕУ. Да би 
би ли кон ку рент ни ји. На жа-
лост, у овој зе мљи мно ги сма-
тра ју да су суб вен ци је со ци-
јал на по моћ, што је тен ден ци-
о зно.

Што се ти че еви ден ци је 
пче ли њих дру шта ва, она слу-
жи са мо јед ној свр си, а то је 
да сва пче ли ња дру штва бу ду 
под здрав стве ним над зо ром. 
Не раз у ме мо ка ко на чел ник 
Оде ље ња за здрав стве ну за-
шти ту жи во ти ња у јед ној др-

жа ви мо же да се за ла же за то 
да се не ре ги стру ју сви пче ла-
ри!?! Зар сви ни смо све сни да 
су упра во пче ла ри са ко шни-
цом или две, ко ји о њи ма зна-
ју ма ло, рет ко их пре гле да ва ју 
и не гу ју, пра ви из вор бо ле сти, 
а не пче ла ри са ве ћим бро јем 
ко шни ца. Њима су пче ле је дан 
део из во ра при хо да за пре жи-
вља ва ње у овој на му че ној и 
си ро ма шној зе мљи, и сва ка-
ко не ће до зво ли ти да оне бу-
ду бо ле сне.

За пре па сти ла нас је и ве ли-
ка упор ност го спо ди на Плав-
ши ћа у од бра ни ова квог Пра-
вил ни ка. Ка ко не зва нич но са-
зна је мо, ових да на се озбиљ-
но при пре ма ју за на ред ни са-
ста нак ко ји је до го во рен и ко-
ји би тре ба ло да се одр жи ових 
да на (на ко ме би пре го во ри би-
ли на ста вље ни), при ку пља-
ју ћи по дат ке ко ји ће по др жа-
ти њи хов став. Као да ми ни-
шта ни смо го во ри ли, и ни ка-
кве ар гу мен те ни смо из не ли 
око ко јих је тре ба ло да се бар 
за ми сле. Тра жи ли смо да на-
ред ном са стан ку при су ству-
ју ми ни стар или ње гов за ме-
ник, ка ко би смо на нај ви шем 
ни воу об ја сни ли о че му се ра-
ди, крај ње до бро на мер но, са 
свр хом да пче лар ство по ста не 
зна чај на из во зна гра на Ср би-
је. Ова ко, са до дат ним фи зич-
ким и пси хич ким оп те ре ће њи-
ма, то ће сва ка ко би ти знат но 
оте жа но. Уме сто да нам др жа-
ва на том пу ту мак си мал но по-
мог не, она нам ко па но ве зам-
ке на на шем пу ту. Кад ка же мо 
«др жа ва» ми сли мо на по је дин-
це за по сле не у др жав ној упра-
ви ко ји ма је ва жни ја фор ма од 
су шти не. Ни ка ко не мо же мо да 
при хва ти мо да ве ћи на пче ла ра 
у Евро пи има при мен љи ви је 
За ко не од нас. Као да смо ми 
по след ња ру па на овој пла не ти 

где ће се вр ши ти екс пе ри мен-
ти над пче ла ри ма, уме сто да се 
пре у зму ре ше ња на пред ни јих 
пче лар ских зе ма ља од нас. И 
што је нај ве ћи нон сенс, то ре-
ше ње већ је би ло до го во ре но 
са Упра вом за ве те ри ну, а он да 
је, ми ствар но не зна мо за што, 
про ме ње но без кон сул та ци-
ја са СПОС-ом, што ве ро ват-
но да има не ку по за ди ну. Јер, 
бран шне ор га ни за ци је се увек 
кон сул ту ју при из ра ди ова квих 
про пи са у сва кој уре ђе ној зе-
мљи на све ту.

У уто рак, 30. ју на, пред сед-
ник СПОВ-а раз го ва рао је на 
по себ но за ка за ном са стан ку 
по во дом овог Пра вил ни ка, са 
Се кре та ром за по љо при вре ду 
Вој во ди не, го спо ди ном Да ни-
је лом Пе тро ви ћем, ко ји је по-
др жао на ше зах те ве и обе ћао 
да ће нам по мо ћи да ускла ди-
мо за ко но дав ство са ве ли ком 
ве ћи ном чла ни ца ЕУ. За хва љу-
је мо му се на то ме.

СПОС сва ка ко не ће од у ста-
ти од сво јих зах те ва ни по ко-
ју це ну, тј. од бор бе за уво ђе-
ње европ ских про пи са у Ср би-
ју по пи та њу пче лар ства. Ових 
да на упу ћу је мо до пи се и оста-
лим над ле жни ма од ко јих ће-
мо тра жи ти за шти ту. Упу ћује-
мо до пис са обра зло же њем ми-
ни стру по љо при вре де и пре-
ми је ру Ср би је. Обра ти ће мо 
се и пред сед ни ку Ср би је, ко-
га ће мо упи та ти шта су то срп-
ски пче ла ри скри ви ли да има-
ју ма ња пра ва од ве ћи не европ-
ских пче ла ра, до кле ће у Ср-
би ји да се уво де про пи си ко-
јих у та квом об ли ку не ма ниг-
де у све ту, и да ли зна да је на-
род ове зе мље гла сао за Ср би-
ју у Евро пи да би му би ло као 
у Евро пи, а не да оста не изо ло-
ван!? Обра ти ће мо се и над ле-
жним ве те ри нар ским слу жба-
ма у пче лар ски нај ра зви је ни-
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јим зе мља ма ЕУ, да ви ди мо за-
што они ни су уве ли ова ко не-
што? Обра ти ће мо се и нај ви-
шим ор га ни ма ЕУ и тра жи ти 
ми шље ње.

У све му ово ме, тра ги ко-
мич но је упра во то што се про-
бле ми пче лар ства Ср би је мо-
гу ре ши ти за ме сец да на, пре-
у зи ма њем про пи са нај ра зви је-
ни јих пче лар ских зе ма ља ЕУ, 

а ми ни ка ко да се уда љи мо од 
ре ша ва ња на из глед нај јед но-
став ни јег про бле ма, јер не ко 
сма тра да свет не мо же да бу-
де па мет ни ји од нас!?!

Из вр шни од бор СПОС-а је 
од лу чан да у бор би за пра ва 
пче ла ра иде до кра ја, и тра жи 
ва шу по др шку у тој бор би. Ако 
бу де мо је дин стве ни, оства ри-
ће мо сво ја пра ва и ни ко не-

ће мо ћи да нас на те ра да бу де-
мо по тла че ни по ред свог оног 
сло бод ног све та ко ји се ба ви 
ло ги ком, а не лич ним ми шље-
њем по је ди на ца. Јер, ако се 
Пра вил ник не про ме ни, ми не 
ви ди мо ни ка кву свр ху бор бе за 
Ср би ју у Евро пи, у др жа ви где 
мно ги ву ку у су прот ном сме-
ру, и то баш они чи ји је за да так 
упра во да нас уве ду у ЕУ.

По што ва ни го спо ди не ми-
ни стре, 

До го ди ло се не што стра шно 
и не појм љи во. Упра ва за ве те-
ри ну пре кр ши ла је до го вор са 
Са ве зом пче лар ских ор га ни за-
ци ја Ср би је, а на кон то га се по-
на ша пот пу но аути стич но.

На и ме, кра јем про шле го-
ди не са Упра вом за ве те ри ну 
до го во ри ли смо текст Пра вил-
ни ка о обе ле жа ва њу и еви ден-
ци ји пче ли ња ка, ко ји смо за јед-
нич ки уса гла си ли са ста њем у 
ве ћи ни зе ма ља Европ ске Уни-
је. Не стр пљи во смо че ка ли 
да Пра вил ник бу де до нет, јер 
би ње го вим до но ше њем би ли 
бли же Евро пи. А ка да је до нет, 
би ли смо шо ки ра ни, јер прак-
тич но ни јед ног од до го во ре них 
ре ше ња ни је би ло у ње му!

Кон так том са Упра вом за 
ве те ри ну, са зна ли смо да је од-
го вор но ли це за из ме ну и до-
но ше ње ова квог не при мен љи-
вог и не свр сис ход ног Пра вил-
ни ка го спо дин Бу ди мир Плав-
шић, на чел ник Оде ље ња за 
здрав стве ну за шти ту и до бро-
бит жи во ти ња. За тра жи ли смо 
хит ну из ме ну до не тог Пра вил-
ни ка и по во дом то га је ор га ни-
зо ван са ста нак у Упра ви за ве-
те ри ну, где је го спо дин Плав-

шић остао при сво ме, иако 
Пра вил ни ка у та квом об ли ку 
не ма НИГ ДЕ у Евро пи. У том 
не срећ ном Пра вил ни ку, од нас 
се тра жи да обе ле жа ва мо сва-
ку ко шни цу пло чи цом. Го спо-
дин Плав шић ни је ува жио на-
ше ар гу мен те, за ње га ни шта 
ни су зна чи ли ар гу мен ти да 
баш та квог Пра вил ни ка ниг-
де не ма у ЕУ, да на ко шни ца-
ма не по сто ји стал ни део ко-
шни це на ко ји би се пло чи ца 
мо гла при чвр сти ти – јер су сви 
де ло ви из мен љи ви због број-
них спе ци фич но сти пче лар-
ске про из вод ње, да по ста вља-
ње пло чи ца не ма ни ка кву по-
зна ту свр ху осим мал тре ти ра-
ња и гло бе пче ла ра, да НИГ ДЕ 
на све ту не по сто ји ни ти тех-
нич ки мо же по сто ја ти сле дљи-
вост по ко шни ци, већ је сву да 
сле дљи вост по пче ли ња ку. Ни-
шта му ни је зна чи ло ни то да 
се у ве ћи ни зе ма ља ЕУ пче ли-
ња ци обе ле жа ва ју јед ном та-
блом, а не сва ка ко шни ца. Да 
му ни шта ни је зна чи ло, по ка-
за но је на ред них да на ка да је 
об ја вље на од лу ка о це нов ни-
ку обе ле жа ва ња сва ке ко шни-
це и о по чет ку обе ле жа ва ња, 
иако нам је за ка зао но ви са ста-
нак. То ли ку ба ха тост и са мо во-

љу још ни смо ви де ли и оста-
ли смо за те че ни и за пре па шће-
ни, јер не са мо да пр ви до го вор 
ни је ис по што ван, већ се да ју 
но ва обе ћа ња (о но вом са стан-
ку) ко ја се та ко ђе кр ше.

ЈЕ ДИ НА зе мља у ЕУ ко-
ја обе ле жа ва сва ку ко шни цу је 
Бу гар ска. Ма ђар ски пче ла ри 
обе ле жа ва ју, али та мо то НИ-
ЈЕ за кон ска оба ве за. И са да го-
спо дин Плав шић сма тра да ми 
тре ба мо да бу де мо Бу гар ска, а 
не ЕУ!?! Да опет те ра мо инат 
све ту, да бу де мо па мет ни ји од 
све та, да се угле да мо на „је-
ди не“ на све ту, уме сто да пра-
ти мо пут ко јим ве ћи на иде. Уз 
то, на гла ша ва мо да се то у Бу-
гар ској још и мо же спро ве сти, 
јер та мо ве ли ку ве ћи ну ко шни-
ца чи ни ко шни ца Да дан-Бла-
то вог ти па, чи ји пло ди шни на-
ста вак увек оста је на ко шни ци 
са за ко ва ном под ња чом, док је 
код нас она у ма њи ни. Уз гред, 
и Сло вен ци има ју спе ци фич не 
ста ци о нар не ко шни це (АЖ ти-
па), ко је се не по ме ра ју, и СВИ 
њи хо ви де ло ви су увек стал-
ни, па се ипак опре де ли ла са-
мо за обе ле жа ва ње пче ли ња-
ка јед ном пло чом, јер ЗНА да 
обе ле жа ва ње сва ке ко шни-
це НЕ МА свр ху. Али, за то го-

ЈАВНО ПИСМО МИНИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
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спо дин Плав шић то НЕ ЗНА. 
То што он не зна, ми му не за-
ме ра мо, он ни је пче лар да би 
знао спе ци фич но сти пче лар-
ске про из вод ње. За ме ра мо му 
што не гле да где Евро па иде, 
и што же ли да срп ско пче лар-
ство уво ди у изо ла ци ју, уме-
сто у Европ ску Уни ју, што му 
је ваљ да по сао, го спо ди не ми-
ни стре?

Ако Ср би ја тре ба да се 
угле да на Бу гар ску, је ди ну зе-
мљу у ЕУ ко ја та ко не што има, 
он да ми не ви ди мо шта ће мо 
у Евро пи, јер ми смо и да нас 
еко ном ски ја чи од Бу гар ске. То 
је бру ка, го спо ди не ми ни стре!

Кад смо тра жи ли од Ми ни-
стар ства по љо при вре де да се 
су спен ду је при ме на нео ни ко-
ти но и да ко ји стра хо ви то тру-
ју пче ле, јер је су спен до ва на у 
Не мач кој, Ита ли ји и Сло ве ни-
ји, од го во ре но нам је да не мо-
же мо да иде мо за по је ди нач-
ним слу ча је ви ма. А са да иде-
мо за по је ди нач ним слу ча јем, 
и то је по го спо ди ну Плав ши-
ћу ле ги тим но, го спо ди не ми-
ни стре. Ве ли ка бру ка за све 
нас у Ср би ји!

Све ово вре ђа ин те ли ген-
ци ју сва ког чо ве ка ко ји уме да 
раз ми шља и ко ји по зна је про-
блем пред ко јим се на ла зи мо. 
Ми не сум ња мо у ин те ли ген-
ци ју го спо ди на Плав ши ћа, већ 
у ње го ве до бре на ме ре, а вре ме 
ће по ка за ти шта се кри је иза 
ово га. Је ди но се на да мо да ни-
је раз лог да нам се за ре ги стра-
ци ју узме 15 ми ли о на ди на-
ра и та ко вра ти део суб вен ци-
је од 20 ми ли о на, ко ли ка је ре-
ба лан сна су ма ко ју сте обе ћа-
ли за пче лар ство по ко шни ци.

Још је у јед ном тре нут-
ку го спо дин Плав шић ре као 
да мо же мо овај Пра вил ник да 
ста ви мо и ван сна ге и да еви-
ден ци је не ће ни би ти. Пред-

сед ник СПОС-а га је упи тао да 
ли он то нас уце њу је? Јер, ако 
не бу де мо има ли еви ден ци-
ју пче ли ња ка, не ће би ти мо гу-
ће кон ку ри са ти за сред ства из 
пред при ступ них фон до ва ЕУ. 
Са тре ће стра не, ка ко је мо гу-
ће да је јед ног мо мен та то ли-
ко ва жно обе ле жи ти сва ку ко-
шни цу, то ли ко ва жно да се то-
га др жи мо свим си ла ма, а већ 
на ред ног тре нут ка нам еви-
ден ци ја пче ли ња ка чак ни је ни 
по треб на!? На ма за и ста ни је 
ја сно шта се ов де до га ђа, али 
се не што до га ђа за шта ми за 
са да не ма мо об ја шње ње.

Го спо ди не ми ни стре, да ли 
зна те да је овај на род гла сао за 
европ ску Ср би ју, да би му би-
ло као у Евро пи, а не да опет 
иде пу тем изо ла ци је? Ми НЕ-
ЋЕ МО при хва ти ти по ли ти ку 
изо ла ци је од про пи са ши ро ко 
при хва ће них у ве ћи ни европ-
ских зе ма ља. Ни по ко ју це ну.

Тра жи мо хи тан са ста нак 
са Ва ма лич но или са го спо-
ди ном Ми ло шем Ми ло ва но ви-
ћем, јер у оне ко ји су пре кр ши-
ли до го вор ви ше не ма мо по ве-
ре ња. На кра ћем са стан ку би 
Вас де таљ ни је упо зна ли са на-
шим ар гу мен ти ма и по ку ша-
ли да ре ши мо три нај ве ћа про-
бле ма срп ског пче лар ства, ко-
ји се мо гу ре ши ти у ме сец да-
на, и ви ше вас не ће мо за ма-
ра ти до кра ја Ва шег ман да та, 
уз же љу да га об но ви те. То су 
сле де ћи зах те ви: 1) Пра вил ник 
о обе ле жа ва њу и еви ден ци-
ји пче ли ња ка пре ма нај бо љим 
европ ским ис ку стви ма (пред-
ла же мо сло ве нач ки мо дел, ко-
ји је нај но ви ји и нај мо дер ни-
ји), 2) про ме ну де ла Пра вил-
ни ка о усло ви ма ко је мо ра ју 
да ис пу ња ва ју објек ти за кла-
ње жи во ти ња, об ра ду, пре ра-
ду и ускла ди ште ње про из во да 
жи во тињ ског по ре кла, у де лу 

ко ји се ти че про сто ри ја у пче-
лар ству, и 3) про ме ну Про гра-
ма ме ра здрав стве не за шти те 
пче ла пре ма нај бо љим европ-
ским ис ку стви ма.

Уса гла ша ва њем ових про-
пи са са европ ским за ко но дав-
ством на до ме сти ли би нам не-
до ста так сред ста ва за суб вен-
ци је по ко шни ци и омо гу ћи-
ли би бр жи раз вој пче лар ства 
као зна чај не при вред не и из во-
зне гра не!

Мо ли мо Вас да нас са слу-
ша те, баш као и Ва ше са рад ни-
ке, те да до не се те ко нач ну од-
лу ку. Јер, ако се ови про бле ми 
не ре ше сход но ра зу му и нај-
бо љим европ ским ис ку стви ма, 
до не ли смо од лу ку да ко ри сти-
мо сва за кон ска сред ства да би 
оства ри ли на ша пра ва. Жа ли-
ће мо се свим ин стан ца ма, од 
пре ми је ра, пре ко пред сед ни ка 
Ср би је, до над ле жних европ-
ских те ла од ко јих ће мо тра-
жи ти ми шље ње. Ако се ова кво 
обе ле жа ва ње на мет не, пот пу-
но смо спрем ни и на про те сте 
(10.000 пче ла ра са сво јим по-
ро ди ца ма), а пче ла ри Вам по-
ру чу ју да ће Ваш (и наш) слу-
жбе ник го спо дин Плав шић бр-
зо по ста ти нај бо га ти ји чо век у 
Ми ни стар ству, јер ће му мно-
ги огор че ни пче ла ри по кло ни-
ти сво је ко шни це, па не ка их 
он обе ле жа ва по ње го вом Пра-
вил ни ку. Ми да те ра мо инат 
све ту НЕ ЋЕ МО.

У иш че ки ва њу ур гент ног 
са стан ка, ср дач но Вас по здра-
вља мо, 

Из вр шни од бор Са ве за 
пче лар ских ор га ни за ци ја Ср-
би је, на са стан ку одр жа ном 4. 
ју ла 2009. го ди не, 

За Из вр шни од бор СПОС-а, 

Drmed.РодољубЖивадиновић,
председникСавезапчеларских

организацијаСрбије
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Кри за у пче лар ству све ви-
ше је усло вље на и во ђе њем не-
а де кват не по љо при вред не по-
ли ти ке од стра не над ле жних 
др жав них ор га на. Тај тренд 
ни је нов, тра је већ ви ше од че-
тврт ве ка. 

ИО СПОС-а по ку шао је да 
под но ше њем ло гич них пред-
ло га из деј ству је про ме ну од го-
ва ра ју ћих про пи са, ка ко би се и 
пче лар ство укла па ло у европ-
ске трен до ве. Од под но ше ња 
на ших зах те ва са пред ло гом 
ре ше ња про шло је ви ше од го-
ди ну да на (април 2008). Део 
зах те ва је ре шен у европ ском 
ду ху (За кон о сто чар ству и За-
кон о сред стви ма за за шти ту 
би ља), и на то ме на шем Ми ни-
стар ству ап со лут но че сти та мо! 

Ме ђу тим, део зах те ва ни је 
ре шен, чак се си ту а ци ја и ком-
пли ку је до но ше њем но вих не-
а де кват них про пи са. За то је 
ИО СПОС-а, раз ма тра ју ћи из-
ве штај пред сед ни ка СПОС-а 
са пу то ва ња у САД, о то ме ка-
ко се та мо по љо при вред ни ци 
бо ре за сво ја пра ва, од лу чио да 
при ме ни си стем ло би ра ња ко-
ји спро во ди Оха јо Фарм Би ро, 
ор га ни за ци ја по љо при вред ни-
ка Оха ја. 

На и ме, СПОС ће на ред них 
да на пи сме но оба ве сти ти све 

по сла ни ке у Скуп шти ни Ср-
би је, све функ ци о не ре у над-
ле жним ми ни стар стви ма, чла-
но ве Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
пред сед ни ка Ср би је, чел ни ке 
свих по ли тич ких пар ти ја у Ср-
би ји и дру ге функ ци о не ре ко ји 
ди рект но или ин ди рект но мо-
гу ути ца ти на ре ша ва ње пче-
лар ске про бле ма ти ке, о то ме 
да је СПОС до нео ова кву од лу-
ку и да ће сви они од са да би-
ти ста вље ни под мо ни то ринг 
на шег Са ве за. Ре дов но ће би ти 
пра ће не и бе ле же не њи хо ве ак-
тив но сти на ре ша ва њу пче лар-
ске про бле ма ти ке. Оба ве сти ће-
мо их и о на шим кључ ним про-
бле ми ма, са на шим пред ло зи ма 
за њи хо во ре ша ва ње. Отво ре ни 
смо за све кон так те и кон сул-
та ци је, у ци љу до би ја ња нај-
бо љих пред ло га и ре ше ња. Не 
тра жи мо ни шта што већ ни је 
да ло ре зул та те у пче лар ски нај-
ра зви је ни јим зе мља ма и што се 
та мо уве ли ко при ме њу је. 

Дру штва пче ла ра чла ни це 
СПОС-а, ако то же ле, мо ни то-
ринг мо гу про ши ри ти и на ло-
кал ну са мо у пра ву, о свом тро-
шку, а под по кро ви тељ ством 
СПОС-а. 

Пре на ред них ре пу блич ких 
из бо ра, СПОС ће од штам па ти 
књи гу са име ни ма и фо то гра-

фи ја ма свих го ре по ме ну тих 
функ ци о не ра, а по ред сва ко га 
од њих ста ја ће оце на ње го вог 
за ла га ња за ре ша ва ње пче лар-
ске про бле ма ти ке у Ср би ји. Та 
књи га би ће до ста вље на свим 
чла но ви ма на шег Са ве за и ста-
вље на на увид јав но сти. Они 
ће та ко има ти увид, пре гла са-
ња, ко се за и ста бо ри за њи хо-
ве ин те ре се - ко др жи обе ћа ња, 
а ко са мо да је обе ћа ња. 

Овом при ли ком, по зи ва мо 
све оне ко ји ре дов но пра те за-
се да ња Скуп шти не Ср би је, да 
нам се ја ве, ра ди ула ска у про-
фе си о нал ни тим ко ји ће се ба-
ви ти објек тив ним пра ће њем 
си ту а ци је. ИО СПОС-а ће иза-
бра ти тим у нај ско ри је вре ме. 
Чла но ви ти ма мо гу би ти са-
мо ви со ко мо рал не осо бе, по-
ли тич ки не ан га жо ва не, ко је ће 
до би ти пре по ру ку сво је основ-
не пче лар ске ор га ни за ци је. 

Сма тра мо да је до шло вре ме 
ка да ства ри мо ра мо узе ти чвр-
сто у сво је ру ке, јер наш је об-
раз чист, не тра жи мо мо но пол 
на тр жи шту, тра жи мо са мо да 
бу де мо тре ти ра ни до стој но, као 
и пче ла ри у ЕУ. То је на ше пра-
во за ко је се го ди на ма бо ри мо, 
и не ма ни ко га ко мо же да нас у 
то ме спре чи, осим нас са мих. 
На то ни ко дру ги не ма пра во.

СПОС РАЗВИЈА СИСТЕМ ЛОБИРАЊА ЗА ИНТЕРЕС 
ПЧЕЛАРСТВА ПО УЗОРУ НА АМЕРИЧКИ БИРО ФАРМЕРА

ОБАВЕШТЕЊЕ ОГЛАШИВАЧИМА!
ИО СПОС-а, на седници од 4. јула 2009. године, донео је следеће одлуке: 1) Да су они који 

оглашавају продају прохромске опреме дужни доставити СПОС-у сертификат и писану изјаву 
да је производ израђен од прехрамбеног прохрома. 2) Оглашивачи сатних основа дужни су 
доставити и писану изјаву о пореклу воска или парафина од којег је производ направљен, са 
навођењем земље порекла. 3) Оглашивачи полена су дужни доставити доказ и изјаву о поре-
клу полена чију продају оглашавају, са навођењем земље порекла.


