
 

 

На основу члана 21. став 5. 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 и 86/10), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 

доноси  

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПЧЕЛАРА И ПЧЕЛИЊАКА У  

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

 

Члан 1.  

 Овим правилником прописује се упис у евиденцију пчелара и пчелињака и кошница (у 

даљем тексту: Евиденција), садржај захтјева за упис у Евиденцију, додјела евиденционог броја, 

начин вођења Евиденције и обавјештавање о промјенама у броју пчелињих друштава.  

Члан 2.  

(1)  Евиденција је писана и рачунарски ажурирана база података која обухвата попис 

пчелара, пчелињака и кошница и коју води Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (у даљем тексту: Министарство). 

(2)  Евиденција се користи у сврху надзора, развојних програма, доношења и спровођења 

мјера аграрне политике и заштите здравља људи и животиња. 

Члан 3.  

(1)  Упису у Евиденцију подлијежу сви пчелињаци на територији Републике Српске.  

(2)  Пријаву за упис у Евиденцију подноси пчелар у року од 30 дана по насељавању 

пчелињака, на прописаном обрасцу који се налази у Прилогу број 1. овог правилника и чини 

његов саставни дио. 

(3)  Пријаву за упис у Евиденцију пчелар може поднијети Министарству посредством 

удружења пчелара или пчеларске задруге чији је члан или директно посредством органа 

јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: општински орган) ако пчелар није члан 

удружења или задруге. 

(4)  По упису у Евиденцију, Министарство посредством удружења или задруге, односно 

општинског органа писано обавјештава пчелара о упису у Евиденцију и доставља евиденциону 

ознаку пчелињака (у даљем тексту: плочица).  

(5)  Уколико парцела на којој пчелар поставља пчелињак није у његовом власништву, 

пчелар је дужан да прибави писану сагласност власника парцеле за постављање пчелињака, те 

копију сагласности достави уз захтјев Министарству. 

(6)  Пчелар одговара за правилно достављање и тачност датих података. 

Члан 4. 

 

(1) Евиденција садржи:  

           а) јединствени идентификациони број пчелињака који додјељује база података,  

 б) регистрациони број пољопривредног газдинства (РБПГ, ако постоји), 



 

 

 в) име и презиме физичког лица или назив правног лица, адресу, телефон, јединствени 

матични број пчелара или ЈИБ за правно лице,  

      г) укупан број кошница, као и тип кошница,  

      д) катастарску општину и катастарски број парцеле, 

      ђ) тип пчелињака (стационарни, покретни) и 

      е) географске (ГИС) координате парцеле (ако су одређене). 

(2)  Уношење података у Евиденцију врши се на основу пријаве за упис у Евиденцију, у 

складу са чланом 3. овог правилника.   

Члан 5. 

(1)  Уколико пчелар који је већ уписан у Евиденцију поставља нови пчелињак на другој 

локацији, дужан је да нови пчелињак пријави у Евиденцију у складу са чланом 3. овог 

правилника. 

(2)  У случају промјене власништва над пчелињаком, идентификациона ознака остаје 

непромијењена, а нови власник доставља пријаву за упис у Евиденцију уз коју прилаже 

купопродајни уговор. 

(3)  Уколико пчелар сели стационарни пчелињак на другу локацију, а локација је трајног 

карактера, пчелар је дужан да пријави промјену података ради ажурирања у Евиденцији. 

(4)  Уколико пчелар сели дио стационараног пчелињака на другу локацију, а локација је 

трајног карактера, нова локација се означава као нови пчелињак, те је пчелар дужан да нови 

пчелињак пријави у Евиденцију у складу са чланом 3. овог правилника.     

Члан 6. 

 Приликом уписа у Евиденцију додјељује се јединствени и непоновљиви 

идентификациони број који се састоји од два слова: РС и петоцифреног броја, који представља  

ознаку појединачног пчелињака. 

Члан 7. 

(1)  Пчелар је дужан да постави плочицу на видном мјесту у пчелињаку у року од седам 

дана од пријема плочице. 

(2)  Плочица  треба да буде направљена од трајног материјала, величине  150 мм · 100 мм, 

жуте боје, на којој је исписано читко и неизбрисиво сљедеће: 

 а) Република Српска ‒ величина слова најмање 10 мм, 

 б) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске – 

акроним органа који је издао евиденциону ознаку ‒ величина слова најмање 5 мм. 

 в) Пчелињак ‒ величина слова најмање 15 мм и 

 г) Идентификациони број пчелињака ‒ величина слова најмање 20 мм. 

(3)  Плочице обезбјеђује Министарство. 

(4)  У случају уништења, губитка или оштећења плочице на пчелињаку тако да је дошло 

до губитка дијела података прописаних овим правилником, пчелар је дужан да обавијести 

Министарство, и поднесе захтјев ради издавања нове плочице. 



 

 

Члан 8. 

(1)  Прикупљање података за ажурирање Евиденције обављају овлашћена лица удружења 

или задруге за своје чланове, и достављају их општинском органу. 

(2)  Општински орган прикупља податке за пчеларе који нису чланови удружења или 

задруге, те обједињено са подацима из става 1. овог члана доставља Министарству најкасније 

до 31. марта текуће године за претходну годину. 

(3)  Пчелар је дужан да два пута годишње посредством удружења или задруге чији је 

члан, односно директно ако није члан, достави општинском органу податке о бројном стању 

пчелињих заједница на прописаном обрасцу који се налази у Прилогу број 2. овог правилника и 

чини његов саставни дио. 

(4)  Подаци из става 3. овог члана морају да садрже број пчелињих заједница код пчелара  

са стањем на дан 31. марта и 30. септембра текуће године, које удружење или задруга, односно 

пчелар који није члан удружења или задруге, доставља у року од 15 дана од дана утврђеног 

стања општинском органу. 

(5)  Општински орган обједињене податке доставља Министарству у писаној и 

електронској форми на прописаном обрасцу који се налази у Прилогу број 3. овог правилника и 

чини његов саставни дио. 

(6)  Уколико је узастопно два пута при достављању података  из става 4. овог члана стање 

пчелињих друштава у пчелињаку нула, пчелар је дужан да у року од 30 дана од посљедњег 

достављања података, врати плочицу Министарству, након чега се пчелињак брише из 

Евиденције. 

 

Члан 9. 

  

Пчелари су дужни да изврше упис у Евиденцију у складу са одредбама овог правилника у 

року од шест мјесеци од дана његовог ступања на снагу. 

 

Члан 10. 

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

Републике Српске“.  

 

Број:                                        МИНИСТАР 

Датум:                             Мирослав Миловановић



 

 

Прилог број 1. 
 

ОБРАЗАЦ ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ПЧЕЛАРА И ПЧЕЛИЊАКА 

 

 I  Регистрациони број пољопривредног газдинства ‒ РБПГ (ако постоји)  

 

II  Подаци о пчелару 
 

Име Презиме/назив правног лица ЈМБГ/ЈИБ Телефон Е-mail 

                 
 

Општина Мјесто  Улица и кућни број Број поште 

        

 

III Начин пчеларења 
 

1 Конвенционална производња 2 Еколошка производња 3 Узгој матица 
 

1 Хоби  2 Допунско занимање 3 Професионални пчелар 
 

Члан пчеларског удружења/задруге   из  
          

IV  Подаци о пчелињаку 

Број пчелињих друштава и тип кошница на дан пријаве 
 

ЛР    ДБ                                   НУКЛЕУСИ                                     
 

АЖ                   ОСТАЛЕ                     ТРНКЕ, ПЛЕТАРЕ И СЛ.                      УКУПНО ДРУШТАВА       
 

Локације пчелињака (за покретне пчелињаке навести локацију зимовника)        

 

У _____________________, ___________20__ год.        Потпис пчелара: _________________________

           

Ред. број Мјесто, село 
Катастарска општина и број 

катастарске  честице 

Број 

друштава 

Тип пчелињака (означи са Х) Ако су одређене (ГИС) 

Стационарни Покретни  Х координата      У координата 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                                                      Прилог број 2. 
 

ГОДИШЊА ПРИЈАВА БРОЈА ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА 

 
Година   

 

Јединствени идентификациони број пчелињака – ЈИБП: 

 

Јединствени матични број пчелара/ЈИБ правног лица 

Име и презиме/назив правног лица     __________________________________________________ 

Адреса/сједиште  ____________________________________________________________________ 

Општина _______________________ Телефон_____________________Е-mail __________________ 

Број пчелињих друштава на дан пријаве – 31. март/30. септембар (заокружити датум) 

ЛР        ДБ                             НУКЛЕУСИ     
 

АЖ                   ОСТАЛЕ         ТРНКЕ, ПЛЕТАРЕ И СЛ.                  УКУПНО ДРУШТАВА    

Број друштава на стационарним пчелињацима  

Адреса Број пчелињих друштава 

  

  

  

  

Пријава нових локација стационарних пчелињака (само за пчелињаке који су већ уписани у Евиденцију) 

 

 

 

 

Пријава броја друштава на покретном пчелињаку 

Облик (начин) превозног средства Број пчелињих друштава 

  

  

  

  

 

У __________________, __________201__ године                  Потпис пчелара: _______________________

2 0 1  

Р С      

             

Ред. 

број 
Мјесто, село 

Катастарска општина 

и број катастарске  

честице 

Број 

друштава 

Ако су одређене (ГИС) 

Х 

координата 

У 

координата 

1      

2      

3      

4      

    

   



 

 

                                                                                                                                                                                                            Прилог број 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Начелник општинског Одјељења 

    М. П.                                         за пољопривреду/привреду 

                                                                                                                                     __________________________________ 

Ред. 

број 
ЈМБГ/ЈИБ 

ЈИБП          

РС.... 
Име и презиме/назив Општина 

Тип кошница, број 
Број пчелињих друштава у 

пчелињаку 

ЛР АЖ ДБ Остале Нуклеуси 
Трнке 

Плетаре 

стационарном покретном  

31.03. 30.09. 31.03. 31.09. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

УКУПНО           


