ПОЗИВ ЗА СПАС СРПСКОГ ПЧЕЛАРСТВА
Поштована премијерко Владе Републике Србије,
Као што Вам је познато, због Наредбе коју је донела Влада Републике Србије („Службени гласник
РС“, бр. 34 од 18. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 40 од 22. марта 2020, 46 од 28. марта 2020.), а којом
је забрањено кретање ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван
домаћинства лицима са навршених 65 и више година живота (у насељеним местима преко 5000
становника) и лицима са навршених 70 и више година живота (у насељеним местима до 5000
становника), чак 2.818. пчелара (34,6%) чланова Савеза пчеларских организација Србије који гаје
164.930 пчелињих заједница, спречено је да посећује своје пчелињаке, услед чега ће настати
несагледива штета за пчеле у Србији.
Савез пчеларских организација Србије Вас моли да учините све што је у Вашој моћи, да се
пчеларима који имају преко 65, односно 70 година, од стране Владе уважи изузетак од забране
кретања ради посете пчелињацима. Ова пракса већ постоји у Немачкој, Аустрији, Хрватској,
Републици Српској и другим државама у окружењу које су на једнак начин погођене епидемијом
COVID-19.
Готово 8.000 пчелара Србије је потписивањем петиције¹ подржало ову иницијативу у име старијих
колега, јер неодлазак оволиког броја пчелара на пчелињаке донеће катастрофалне штете, не само што
пчелама прети глад услед хладног времена и недостатка пчелиње паше, а пчелари их не могу
прихранити, већ је угрожена и производња хране у Србији. Немогућност одржавања и селидбе пчела
угрозиће производњу хране, јер ће опрашивање бити угрожено, те је за очекивати смањење приноса и
мањак хране за најмање 25% у 2020. години. Што се тиче пчелара, ови пчелари ће у потпуности
изгубити приходе у овој години, јер је управо април главни месец када треба помагати развој пчела, а
многима од њих пчеларство је један од егзистенцијалних допунских извора прихода за живот.
Савез пчеларских организација Србије очекује катастрофу на многим пчелињацима, која се
већ сада указује у појединим деловима Србије, јер су кошнице пчелара којима је онемогућено
кретање предмет крађа широм Србије, неколико пчелињака су били захваћени у пожарима
изазваним од стране несавесних пољопривредника, а да не наводимо колики је заправо ризик
ширења различитих болести пчела са пчелињака који нису под надзором пчелара на пчелињаке у
окружењу (америчка куга пчелињег легла, вароза…).
Упућујемо Вам последњи позив за помоћ, и молимо Вас да учините све што је у Вашој моћи да
омогућите да посебна дозвола која се добија попуњавањем електронског захтева за одобрење кретања за
пољопривредне произвођаче из области сточарства, а која се издаје од стране Министарства
унутрашњих послова, убудуће важи и за пчеларе који су старији од 65, односно 70 година, те да и они
могу уз строге мере опреза да се крећу до својих пчелињака. Уколико било којих пчелар прекрши
предложене мере, следиле би му ригорозне казне предвиђене законом.
¹ https://www.peticije.online/signatures/pustimo_pelare_na_pelinjake_da_bismo_imali_hranu/

У Београду, 13. априла 2020. године

Извршни одбор Савеза пчеларских организација Србије

