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Бања Лука, март 2013. године 



На основу члана 11. став 3. Закона о пчеларству („Службени гласник Републике 

Српске“, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник 

Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар пољопривреде, 

шумарства и водопривреде доноси 

  

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРЕВОЗА ПЧЕЛА  

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописују се услови и начин превоза пчела и постављање 

пчелињака, садржај рјешења којим се даје сагласност за превоз пчела и услови за 

издавање сагласности за коришћење пчелиње паше за пчеларе из других земаља. 

 

Члан 2. 

 

  (1)   Селидба пчела може се обављати свим превозним средствима. 

  (2) Различитим начинима фиксације кошница треба да се спријечи настанак 

непредвиђеног случаја који би могао угрозити безбједан и адекватан транспорт.   

 

Члан 3. 

 

(1)  Селидба пчела на пчелињу пашу може се вршити уз пратњу најмање два 

пунољетна лица од којих је једно оспособљено за рад са пчелама. 

(2)  На возилу са којим се транспортују пчеле мора бити на видном мјесту истакнут 

и лако уочљив натпис: „ПАЖЊА – ПРЕВОЗ ПЧЕЛА“ . 

 

Члан 4. 

 

(1)  Пчелар који превози свој пчелињак на територију друге јединице локалне 

самоуправе, односно са једног мјеста на друго на подручју исте јединице локалне 

самоуправе дужан је да има рјешење о одобрењу за смјештај покретног пчелињака.  

(2)  Рјешење из става 1. овог члана доноси надлежни орган за пољопривреду 

јединице локалне самоуправе на чију територију се довози пчелињак, у складу са 

утврђеним пашним редом, на основу захтјева пчелара, који се налази у Прилогу овог 

правилника и чини његов саставни дио. 

(3)  Захтјев за доношење рјешења и рјешење из става 1. овог члана садржи: 

 а) име и презиме, односно назив власника пчелињака, 

 б) јединствени идентификациони број пчелињака, 

 в) број пчелињих друштава / кошница који се превозе, 

 г) полазно мјесто и одредиште на које се селе пчелиња друштва, 

 д) вријеме боравка пчела на траженој локацији, 

 ђ) релацију, односно трасу пута којом се намјерава превозити пчелињак и 

 е) име и презиме пратиоца пчела. 

 (4) Уз захтјев пчелар прилаже писмену сагласност власника, односно корисника 

земљишта на којем ће бити постављен пчелињак. 

   (5) Пчелар који превози свој пчелињак дужан је прибавити увјерење о 

здравственом стању пчела, које не може бити старије од три мјесеца.  

 

 

 

 

 



Члан 5. 

 

(1) Послије постављања пчелињака на привременом мјесту боравка на паши, пчелар 

је дужан на видљивом мјесту поставити таблу.   

(2) Димензије табле су најмање 50 cm ∙ 40 cm и поставља се на висини најмање један 

метар од подлоге. 

(3) Табла је обојена жутом бојом, а текст се исписује штампаним словима црне боје и 

садржи: 

а) име и презиме, односно назив пчелара,  

б) адресу и телефонски број пчелара и 

в) јединствени идентификациони број пчелињака. 

 

Члан 6. 

 

(1) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси рјешење којим се 

даје сагласност за постављање пчелињака и коришћење пчелиње паше пчеларима из 

других земаља на основу захтјева и уз претходно прибављено мишљење надлежног 

органа за пољопривреду јединице локалне самоуправе на чију територију се поставља 

привремени пчелињак. 

(2) Захтјев за доношење рјешења и рјешење из става 1. овог члана садржи: 

а) опште податке о пчелару,  

б) расу пчела,  

в) врсту, тип и број кошница које се довозе, 

г) полазно мјесто, траса пута и прецизна локација (одредиште) на коју се довозе 

пчеле,  

д) вријеме доласка пчела и период коришћења пчелиње паше у Републици Српској и 

ђ) превозно средство и број регистарске таблице. 

(3) Уз захтјев из става 1. овог члана  пчелар прилаже писмену сагласност власника, 

односно корисника земљишта на којем ће бити постављен пчелињак. 

(4) Након прибављеног рјешења из става 1. овог члана, за довоз пчела односно 

прелазак границе Босне и Херцеговине, пчелари из других земаља морају прибавити 

дозволу за привремени увоз од Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине.    

 

Члан 7. 

 

Пчелар је дужан показати на увид саобраћајној полицији, пољопривредном односно 

ветеринарском инспектору или другом овлашћеном лицу рјешење о одобрењу за смјештај 

покретног пчелињака или рјешење о сагласности за постављање пчелињака и коришћење 

пчелиње паше пчеларима из других земаља као и увјерење о здравственом стању пчела. 

 

Члан 8. 

 

У случају појаве временске непогоде, пожара, поплаве, слабе паше и слично, пчелар 

може да пресели пчелињак без одлагања, о чему одмах обавјештава надлежни орган за 

пољопривреду јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 9. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

 

Број: 12.02.1-2448/13 МИНИСТАР 

Датум: 15.03.2013. године 

 проф. др Стево Мирјанић



 

 

ПРИЛОГ  
______________________________________ 

Име и презиме / назив пчелара 

Р С       

Јединствени идентификациони број пчелињака  

 

___________________________________ 

                          Адреса  

_______________________________________ 

             Телефон 

 

ГРАДСКА/ОПШТИНСКА УПРАВА ___________________ 

ОДЈЕЉЕЊЕ/ОДСЈЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 
 

ЗАХТЈЕВ 

за одобрење за смјештај покретног пчелињака 

 

 

Обраћам вам се овим захтјевом да, на основу Правилника о условима и начину превоза 

пчела, одобрите смјештај покретног пчелињака.  

  

Желим преселити пчелиња друштва са локације 
  

 

 

На следећу локацију 
 

      

 
 
 

 
Предвиђена релација, тј. траса пута којом се намјерава превозити пчелињак 

_________________________________________________________________ 
 
Име и презиме пратиоца пчела ______________________________________________________ 

 
ИЗЈАВА 

Својом вољом, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављу-

јем да пчеле у наведеном пчелињаку не садрже промјене карактеристичне за болест америчка 

куга пчелињег легла. 

 
У ___________________, дана _________. 20__ год.                     Потпис подносиоца захтјева: 

           __________________________________ 

Прилог:       

1. Сагласност власника земљишта    

 
 

Број пчелињих друштава, укупно  Општина  

Катастарска честица број  Катастарска 

општина 
 

Општина  Број пчелињих друштава / 

кошница које се пресељавају 
 

Катастарска 

општина 
 Катастарска честица број  

ГИС  x и y координате   

Планирано вријеме боравка пчела 

на траженој локацији 
од                  до                              год. укупно дана 



 
 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРЕВОЗА ПЧЕЛА 

I  ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Правилника о условима и начину превоза пчела 

садржан је у члану 11. став 3. Закона о пчеларству („Службени гласник Републике 

Српске“, број 52/10) и члану 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12). 

 II  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 

Ради што потпунијег искоришћавања природних услова за развој пчеларства и да 

би се постигли исплативи приноси меда, пчелари су упућени да селе своје пчеле тамо 

гдје су паше издашније и веће. Правилником о условима и начину превоза пчела 

прописују се услови и начин превоза пчела и постављање пчелињака, садржај рјешења 

којим се даје сагласност за превоз и услови за издавање сагласности за коришћење 

пчелиње паше за пчеларе из других земаља.  

Циљеви доношења правилника о условима и начину превоза пчела су: рационално 

коришћење пчелиње паше, праћење кретања пчелињих друштава, заштита здравља пчела 

и  заштита домаће сиве расe пчела.  

У сврху провођења процеса консултација и дефинисања могућих опција, као 

полазна основа урађена је идентификација релевантих актера и њихова анализа са 

аспекта очекиваног нивоа утицаја и интереса у области пчеларства. На основу урађене 

анализе издвојени су сљедећи кључни актери који су били укључени у процес 

консултација: Савез удружења пчелара Републике Српске, Пољопривредни факултет 

Бања Лука, Агенција за узгој и селекцију у сточарству, Удружења пчелара која нису 

чланице Савеза пчелара РС. 

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 Након увида у прописе Европске уније и анализе одредби Правилника о условима 

и начину превоза пчела, није установљено да постоје извори права ЕУ релевантни за 

предметну материју, због чега у Изјави о усклађености стоји оцјена „непримјењиво“. 

IV  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

Чланом 1. дефинише се предмет правилника о условима и начину превоза пчела.  

Чланом 2. прописано је којим средствима се може обављати селидба пчела и 

адекватне мјере за безбједан транспорт пчела. 

Чланом 3. прописано је колико лица треба да буде у пратњи пчела и како мора бити 

обиљежено возило којим се врши транспорт.   

Чланом 4. дефинисан је садржај захтјева и рјешења о одобрењу за смјештај 

покретног пчелињака, као и документација која се прилаже уз захтјев. У истом члану у 

ставу 5. прописано је да пчелар може селити пчелињак уколико има увјерење о 

здравственом стању пчела овлашћене ветеринарске службе јединице локалне самоуправе 

из које пресељава пчелињак,  које не може бити старије од три мјесеца. 

Чланом 5. прописан је начин обиљежавања привременог мјеста за смјештај 

пчелињака, димензије табле, боја табле, односно слова и садржај текста. 

Чланом 6. дефинисан је садржај захтјева и рјешења о давању сагласности за 

постављање пчелињака и коришћење пчелиње паше пчеларима из других земаља и 

документацију која се прилаже уз захтјев.  



Чланом 7. прописано је коме је пчелар дужан показати на увид рјешење о одобрењу 

за смјештај покретног пчелињака односно сагласност за постављање пчелињака и 

коришћење пчелиње паше за пчеларе из других земаља. 

Чланом 8. прописано је у којем случају пчелар може да пресели пчелињак без 

одлагања и који орган  је потребно обавијестити о пресељавању.    

Чланом 9. прописано је ступање на снагу овог правилника.  

V УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА 

У сврху спровођења процеса консултација и дефинисања могућих опција, као 

полазна основа урађена је идентификација релевантних актера и њихова анализа са 

аспекта очекиваног нивоа утицаја и интереса у области пчеларства. На основу урађене 

анализе издвојени су сљедећи кључни актери који су били укључени у процес 

консултација: Савез удружења пчелара  Републике Српске, Пољопривредни факултет 

Бања Лука, Удружења пчелара која нису чланице Савеза пчелара РС и ЈУ Ветеринарски 

институт „Др Васо Бутозан“ да дају своје мишљење на преднацрт, који је био упућен 

ветеринарској и пољопривредној инспекцији али се нису изјаснили у остављеном року. 

Правилник је у форми преднацрта био постављен на интернет  страници Министарства у 

периоду од 25.10. до 1.11.2012. године. 

VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За спровођење овог правилника нису потребна додатна средства у буџету 

Републике Српске.  

 

 


