
 
(1) Правна и физичка чица и предузетници који примењују препарате и друге 

производе на отвореном простору не смеју користити препарате и друге производе који су, 
у складу са решењем о регистрацији (ауторизацији, одобрењу), односно о упису у регистар 
других производа, отровни за пчеле, осим у следећим случајевима: 

1. да су 48 сати пре примене, одгајивачи пчела, њихове асоцијације или локалне 
самоуправе обавештене о предстојећој примени, са навођењем начина примене, 
ради предузимања одговарајућих мера заштите, 

2. да се пчелиња друштава налазе на растојању од најмање 5 километара од места 
третирања. 

(2) Одгајивачи пчела, њихове асоцијације или локалне самоуправе су дужни да, 
после обавештења из става 1. овог члана, предузму све мере заштите, релевантне за 
локалне услове, на локацијама на којима се налазе пчелиња друштава, пасишта која пчеле 
посећују и у којима пчеле масовно лете и да те податке проследе лицима из става 1 овог 
члана на њихов захтев. 

(3) Управа или Управа за ветерину може, најмање 24 сата пре почетка примене 
препарата и других производа из става 1. овог члана, одредити посебне мере, услове за 
примену. На одређивање ових мера се не примењује Закон о општем управном поступку. 

(4) Ако одгајивач пчела открије да пчеле угињавају као последица примене препарата 
или других производа о томе, без одлагања, обавештава Управу за ветерину. Управа за 
ветерину, заједно са Управом, предузима испитивање. Ако постоји сумња да је угињавање 
повезано са применом препарата или других производа Управа за ветерину узима узорке и 
шаље их на испитивање у овлашћену лабораторију. Резултате испитивања овлашћене 
лабораторије Управа за ветерину доставља одгајивачима пчела. Исто тако, Управа за 
ветерину шаље комплетан досије о испитивању Управи. 

(5) Права на надокнаду штете имају само одгајивачи пчела уколико су предузели све 
мере заштите пчела, након прописаног обавештавања из овог члана о примени препарата и 
других производа на датом подручју. ИЛИ Услови из става 4. овог члана не утичу на права 
на накнаду штете у складу са релевантним прописима. 

(6) Није дозвољена примена из ваздухоплова препарата и других производа који су 
отровни за пчеле. 

(7) Ближе услове за заштиту пчела при примени препарата и других производа 
прописује министар. 

 
Члан 70. 

(заштита дивљачи) 
 

(1) Правна и физичка чица и предузетници који примењују препарате и друге 
производе на отвореном простору не смеју користити препарате и друге производе који су, 
у складу са решењем о регистрацији (ауторизацији, одобрењу), односно о упису у регистар 
других производа, опасни или нарочито опасни за копнене кичмењаке, осим у следећим 
случају да су 72 сата пре примене, корисници ловишта, Управа и Управа за ветерину 
обавештени о предстојећој примени, са навођењем начина примене, ради предузимања 
одговарајућих мера заштите. 

(2) Управа или Управа за ветерину може, најмање 24 сата пре почетка примене 
препарата и других производа из става 1. овог члана, одредити посебне мере, услове за 
примену. На одређивање ових мера се не примењује Закон о општем управном поступку. 

(3) Корисници ловишта или локалне самоуправе су дужни да, после обавештења из 
става 1. овог члана, на локацијама на којима се налазе ловишта предузму све мере заштите, 
релевантне за локалне услове, нарочито за одређене врсте дивљачи, за места која посећује 




