
Зимовник за пчеле

ИЗБОР МЕСТA ЗA ПЧЕЛИЊAК

• Позиција пчелињака, 

• Микроеколошки услови места за пчелињак, 

• Хигијенско-санитарни принципи у формирању и 
одржавању пчелињака.



 Пчелињак је место
(ограђени простор) на
коме су смештене и по
извесном реду
распоређене савремене
кошнице, вршкаре или
дубине са пчелама -
фабрика у природи.

 Пчелињаци се најчешће
лоцирају у сеоском
подручју, што ближе
паши.

Пчелињак



ПЧЕЛИЊАЦИ МОГУ БИТИ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ ТИПА 

Отворени пчелињаци су смештени слободно у
природи, и састоје од земљишта са кошницама и
пчелама на њима.

Затворени пчелињаци или павиљони најчешће
подразумевају објекте (зграде) од дрвета или
цигле и контејнере са или без превозних
средстава.

Затворени пчелињакОтворени пчелињак



Слика бр. 4 –Сталан (стационаран) пчелињакСтационаран пчелињак

ПЧЕЛИЊАЦИ МОГУ БИТИ СТАЦИОНАРНИ И СЕЛЕЋИ



Селећи (миграторни) 
пчелињаци



Зимовник за пчеле



Избор места за пчелињак треба обавити у складу са ст. 1 и 2 и чл. 1 до 7. Правилника о условима и начину гајења и
селидбе пчела (Сл. гласник Републике Србије бр. 73/2010), који налаже да се гајење пчела може да се врши у
стационираном пчелињаку под условом да је постављен на удаљености која мора бити најмање:

-500 метара од произвођачких и прерађивачких погона, који врше прераду пољопривредних производа, односно 100 
метара од осталих погона

-100 метара од аутопута, железничке пруге, аеродрома, а лета при смештају пчелињака не смеју бити окренута према 
аутопуту, железничкој прузи и аеродрому,

-20 метара од објеката за боравак људи или гајење животиња,

-100 метара од предшколске или школске установе, интерната, игралишта и других спортских терена за децу и одрасле,

-15 метара од категорисаног пута, односно најмање пет метара ако између пчелињака и категорисаног пута постоји 
препрека висине 2,20 метра (зид, објекат, густо засађена стабла, жива ограда, ограда без отвора и друго),

-500 метара од суседног пчелињака који има најмање 21 кошницу или 200 метара од суседног пчелињака који има до 20 
кошница, а који се налазе ван насељеног места,

-300 метара, као и бочно 150 метара од суседног пчелињака у правцу излета пчела, на паши ратарских, воћарских и 
индустријских медоносних култура, у случају када се пчелињак налази ван насељеног места 



Пожељно је да се пчелињак постави у центру или у близини површина 

засађених медоносним биљкама или површинама где доминира ливадска 

паша, а на максималној удаљености 1 до 2 км.

За пролећни развој пчелињих друштава веома је важно да око пчелињака 

има довољно раноцветајућих биљака са поленовим прахом (дрен, леска, 

врба , јова, јагорчевина, маслачак), које представљају резерву хране 

протеинског карактера.

За пчелињак је значајна и главна паша (током целог лета), али и јесења 

паша неопходна пчелама за стварање резерви неопходних за зимовање.

Corylus avellana -леска

Salix alba- бела врба

Salix cinerea- барска ива

Пчеле на пашиПчеле на паши-селећи пчелињак



Неопходно је да у близини пчелињака има
текуће воде

Најповољније је пчелињак поставити на
валовитом терену, нагнутом ка југоистоку,
истоку, југоистоку или југу(зими), а са
северне стране да су заклоњене брдашцем,
шумарком или засађеним растињем.

Кошнице је наjбоље поставити у подножју
брежуљaка, како би пчеле при лету ка паши
летеле узбрдо, а при повратку са паше
низбрдо.

Благо нагнут терен-повољно место за пчелињак



Пчелињак треба да буде ограђен, како би се спречио
приступ стоци, која можe да узнемирава пчеле.

Најбоље је да пчелињак буде у воћњаку са ретко
засађеним воћем, са ниским стаблима, оивиченом
разним шибљем где увек има и сунца али и хладовине
тзв. «прошарани-шарени хлад«.

У непосредној близини пчелињака никада не треба
постављати јако ноћно осветљење, јер би то светло
ноћу привлачило пчеле које би због тога страдале.

Место за пчелињак мора да буде заклоњено од јаких
ветрова.

При избору места за пчелињак потребно је узети у
обзир и правац летења пчела. Приликом излетања
пчела за време главне паше пчеле не смеју бити
принуђене да лете преко других пчелињака или преко
већих водених површина.

Пример ограђеног пчелињака 



При избору места за пчелињак мора се водити рачуна да 
размак између два пчелињака не буде мањи од 800 метара.

Колики ће број пчелињих друштава бити на једној локацији 
зависи од процене пчелара колико та локација може да да 
принос у меду и полену.

На пашама које скромније луче нектар поставити не више 
од 25-30 пчелињих друштава, на пашама са осредњим 
лучењем нектара 50-60 пчелињих друштава, а на изузетно 
добрим пашама до 100 кошница.

Лета са полетаљкама на кошницама по могућству треба да 
буду окренута ка паши. 

Бројна пчелиња друштва

Пчеле на лету кошнице



Ако кошнице нису у павиљону који у себи има
уграђене просторије за рад , отворени
пчелињак у непосредној близини треба да има
посебан објекат просторију, зградицу,
„пчеларник“, која служи за за рад , врцање
меда, смештај прибора , алата и свог
резервног материјала који се употребљава
током године за рад на пчелињаку и са
пчелама!!!

Павиљон за пчеле

Отворени пчелињак са пчеларником 
(пчеларском кућом) 



УСЛОВИ ГАЈЕЊА ПЧЕЛА У СЕЛЕЋЕМ ПЧЕЛИЊАКУ

Гајење пчела може да се врши у селећем пчелињаку ако су испуњени услови Правилника и ако је:
- повереник пашног реда, у складу са капацитетом пчелиње паше, пре довожења пчелињака договорио 

његов смештај с власником, односно корисником земљишта у случају да се пчелињак не поставља на 
земљишту које је у својини пчелара;

- пчелар самостално договорио с власником, односно корисником земљишта смештај пчелињака и о 
томе обавестио повереника пашног реда у року од 48 сати од постигнутог договора;

- селећи пчелињак удаљен од суседног селећег пчелињака најмање 200 метара ваздушне линије, 
односно најмање 500 метара од стационираног пчелињака; 

- удаљеност од суседног стационираног пчелињака може бити и мања, ако се пчелари суседних 
пчелињака о томе писмено сагласе; 

- случају постављања селећег пчелињака на стајалиште, ради презимљавања пчелињих друштава, 
удаљеност између стајалишта за презимљавање и најближег стационираног пчелињака мора бити 
најмање 500 метара. 



Селећи пчелињак



Предност за постављање пчелињака има
пчелар који је први формирао или доселио
пчелињак на изабрано стајалиште, осим
ако прописом којим се уређује катастар
није другачије прописано!!!

После постављања пчелињака у заштитном појасу,
мора се одмах на видљивом месту поставити плоча
правоугаоног облика, димензија најмање 20 x 30
цм, на којој је читко исписано име и презиме,
односно назив, адреса и телефонски број пчелара,
као и ИД број газдинства из Централне базе о
обележавању животиња.

Стајалиште (зимовник)

Стајалиште



ПАШНИ РЕД

Пашним редом се одређује:

- повереник пашног реда;
- површина медоносног пашњака;
- препоручена насељеност пчелињим друштвима у односу на површину и врсту 

паше;
- распоред стационираних пчелињака, као и распоред незаузетих стајалишта која су 

одређена за привремено довожење селећих пчелињака на пашу;
- начин додељивања стајалишта;
- начин уређења и означавања стајалишта;
- поступак селидбе пчелињих друштава са стајалишта.
- Пашни ред мора бити усклађен са катастром 



 Селидба пчела може се обављати свим превозним средствима

 Приликом селидбе пчела лета на кошницама морају бити затворена и кошнице обезбеђене, тако да за 
време селидбе пчеле не могу излетати из кошница.

 Изузетно ако се селидба пчела обавља ноћу по асфалтном путу, лета кошница могу бити отворена.

 Лице које врши селидбу пчела мора да има уверење о транспорту у складу са законом.

 Селидба пчела на пчелињу пашу може да се врши ако је обезбеђена пратња пчелара.

 Пакетни ројеви и матице с пчелама пратиљама које се превозе не морају имати пратњу.

СЕЛИДБЕ ПЧЕЛА

УСЛОВИ И НАЧИН СЕЛИДБЕ ПЧЕЛА



 У случају појаве временске непогоде, пожара, поплаве, 
појаве грабежи на пчелињаку и слично, пчелар може да 
пресели пчелињак без одлагања, о чему обавештава 
повереника пашног реда и надлежну ветеринарску службу.

 Карактеристика селећег пчелињака је да на једном месту 
остаје кратко време и то лети док траје паша. За смештај 
важан је крај са јаком пчелињом пашом.

 О избору места не води се толико рачуна као за смештај 
сталног пчелињака. 

 Пажњу треба обратити да се пчелињак не постави у близини 
пута којим се креће стока на испашу или са испаше.

 Селећи пчелињаци се постављају у пољу, ливади, шуми, у 
близини пута, тако да неће сметати другим пчелињацима 
који  су постављени раније.

Селећи пчелкињак

Селећи пчелињак на ливади



Где  треба сместити пчелињак и како окренути лета кошница?

Пчелињак треба поставити на месту које има довољно пчелиње паше, довољно за сакупљање нектара и 
полена. 

Место за пчелињак треба да буде равно или под благим нагибом (5 ), сунчано, суво и оцедно да би воде од 
кише и снега могле отицати без задржавања. 

Кошнице треба да су окренуте сунцу, ка истоку, југоистоку или југу(зими), а са северне стране да су заклоњене 
брдашцем, шумарком или засађеним растињем. 

Са летом које је током зиме и пролећа окренуто југу пчеле у потпуности могу да искористе јутарње, подневне и 
поподневне сунчеве зраке, које омогућује омогућује пчелама да раније започну са излетом и да излет што дуже траје.

Лети кошнице  не смеју бити изложене припеци јер јака инсолација преко лета негативно утиче на развој и 
рад  пчела у кошници. На температури изнад 35 C пчеле напуштају рамове са леглом, силазе на подњачу и праве 
„браду“ како легло не би угинуло због високе температуре. 

Најбоље је пчелињак сместити у воћњаку са ретко засађеним воћем,, где увек има и сунца али и 
хладовине (прошарани-шарени хлад), где кошнице у хладу буду од 11 до 15 часова, да хлад штити кошнице од 
великих врућина. 

???



Пчелињак у брдско-планинском 
подручју би требало да буде 
смештен на нижем делу земљишта, 
испод пашних терена, како би пчеле при 
повратку са паше, летећи наниже и под 
утицајем земљине теже, при долетању 
минимално трошиле енергију. 

Ако се пчелињак поставља у 
равници, онда треба пронаћи такво 
место да ветрови дувају у смеру 
према кошницама,
тако да помажу пчелама када се 
враћају  са паше.

Пчелињак постављен у равници

Пчелињак у планинском подручју



Пожељно је да се у близини пчелињака налази поточић на који пчеле лако могу слетати на воду, а да
се не утапају.

Добро је да у близини пчелињака нема устајалих бара или локвица, јер таква места могу
бити извор пчелињих болести!!!!!!

На пчелињаку који у близини нема воде која тече, треба поставити појило са здравом питком водом
на заклоњеном али осунчаном месту!!!!!

Појило не би смело да остане без воде јер ће се, у противном, пчеле одбити.

Пчеле ће радије узимати воду ако буде слабо посољена.

Пчеле 
на извору 



Пчелиња друштва  треба поставити на постоља 
висине најмање 20 цм (30-40) цм, али не и 
превисоко тако да предњи део кошнице има 
нагиб до 3 цм у односу на задњи део кошнице. 

Најбоље је кошнице поставити на заједничко 
постоље од по три кошнице, јер су стабилније него 
да су постављене појединачно.

Размак између кошница на заједничком 
постољу треба да износи најмање 25 цм. 

Следеће постоље треба да буде одмакнуто од 
првог лево или десно један метар. 

Ако се кошнице постављају у два или више 
редова, онда размак између њих треба да буде 
најмање пет метара. 

Постоља за кошнице 

Полетаљке треба окренути у правцу у којем дувају 
ветрови, како би ветар дувао са задње стране 
кошнице.                    



Кошнице се на пчелињаку распоређују комотно, не
збијају се једна уз другу!!!!!

Води се рачуна о утицају сунца и хлада на живот
пчела, тако да није добро ако сунчани зраци
обасјавају пчелињак само у јутарњим часовима,а да у
осталом делу дана буде у сенци.

Најбоље је кошнице поставити у виду шаховског
поља.

Групни смештај кошница на пчелињаку

РАСПОРЕД КОШНИЦА



Испод кошница и испред полетаљки пожељно је да у 
ширини од пола метра нема траве ни корова, а ако има, 
треба их чешће косити да буду кратко покошени, или их на неки 
други начин уклонити (посипање кухињске соли).

На полетаљку се може ослонити даска која се другим крајем 
ослања на земљу и покрива простор испред кошнице те спречава 
раст траве и корова, а истовремено служи као допунска слетаљка. 

За време рада пазити да се по кошницама или поред њих 
не просипа шећерни сируп, односно мед и не остављају 
комадићи саћа са медом или рамови са медом јер се тиме 
у беспашном периоду може изазвати грабеж. 

Када  се заврши планирани рад, димилицу треба угасити, а сав 
алат, пчеларски прибор и опрему (рамове са саћем, медишта и 
сл.) вратити на предвиђено место место.  

ОДРЖАВАЊЕ ПЧЕЛИЊАКА

Пример одржаваног 
пчелињака


