UR.BROJ: 120/2018
Zapisnik sa sjednice UO i NO Hrvatskog pčelarskog saveza održane 25.01.2018. godine u
prostorijama Hrvatskog pčelarskog saveza na adresi Ulica Pavla Hatza 5/III, Zagreb, s
početkom u 11 sati.
Prisutni članovi UO: Juraj Kukas, Vinko Pošta, Ivan Mravak, Ivan Zelić, Đuka Petrić, Darko
Martinović, Ivan Puškarić, Dražen Kocet, Marijan Hrženjak, Željko Balen, Stjepan Aračić,
Željko Vrbos, Stanko Čuljak, Željko Tomić, Sanjin Žarković, Ivo Vlašić. Odsutni opravdano:
Ivan Tucaković, Branko Lipić, Damir Krog, Milan Kolundžija
Prisutni članovi NO: Slavko Kaurić, Danijel Kunodi. Odsutan opravdano: Lisjak Siniša
DNEVNI RED:
1.Prihvaćanje zapisnika od 30.11.2017. i 15.12.2017. godine,
2. Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše,
3. Statut
4. Određivanje datuma održavanja Izborne Skupštine Saveza,
5. Ugovor o radu tajnice.
Gospodin Mravak pozdravlja prisutne i utvrđuje da je prisutno 16 članova UO od ukupno 21
člana te da su sve odluke donesene na ovoj sjednici pravovaljane. Predsjednik Mravak
predlaže da se točka 4 – Određivanje datuma održavanja Izborne Skupštine stavi na prvo
mjesto dnevnog reda i da se prihvati prijedlog Žarkovića da se dnevni red nadopuni točkom
Razno pod brojem 6.. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni te dnevni red glasi:
1.Određivanje datuma održavanja Izborne Skupštine Saveza,
2.Prihvaćanje zapisnika od 30.11.2017. i 15.12.2017. godine,
3.Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše,
4.Statut,
5. Ugovor o radu tajnice,
6. Razno
- Pod razno je gospodin Balen predložio formiranje povjerenstva za izradu Pravilnika o radu
povjerenika. Gospodin Mravak je predložio da ta točka bude obrađena pod točkom 3.
Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše što je jednoglasno prihvaćeno.
- Pod razno je gospodin Martinović predložio točku o dopisu o imenovanju povjerenika u PU
Matulji nakon što je UO donio odluku o neimenovanju novih povjerenika.
1. Određivanje datuma održavanja Izborne Skupštine Saveza
U raspravi su sudjelovali Kocet, Žarković, Puškarić , Mravak. Pri određivanju datuma
Skupštine uzeti u obzir datumi održavanja sajmova u Gudovcu, Topuskom, Pazinu,
Vinkovcima. Prihvaćeno je jednoglasno da se Izborna skupština održi 07.04.2018. godine u
Zagrebu.
Odluka glasi:
Izborna skupština Hrvatskog pčelarskog saveza održati će se 07.04.2018. godine u
Zagrebu.
2. Prihvaćanje zapisnika od 30.11.2017. i 15.12.2017. godine

Zapisnici su jednoglasno prihvaćeni. U slijedećeg tjedna bit će dostupni na stranicama
Saveza. Traži se da ubuduće zapisnici budu sažeti, a ne preopširni kao dosadašnji.
3.Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše
Predsjednik Mravak je dao riječ predsjedniku Povjerenstva gospodinu Balenu. Raspravljao se
članak po članak Pravilnika te su donijete izmjene kako slijedi.
Članak 2., stavak 12 sada glasi: Pčelarski povjerenik jest osoba zadužena za provođenje
ovog Pravilnika.
Briše se : predlažu ga udruge na području županije a potvrđuje Hrvatski pčelarski savez.
Ovaj dio će se definirati u Pravilniku o radu povjerenika.
Svi ostali stavci članka 2. ostaju isti.
U raspravi su sudjelovali Kunodi, Kocet, Petić Đuka, Mravak.
Članak 3. stavak 10., 11.,12. rečenica :Ova barijera mora biti sa svih strana pčelinjaka 2,5
metara duža od ruba izletne strane pčelinjaka ………………
Mijenja se i glasi: Ova barijera mora biti ispred pčelinjaka 2.5 metara duža od ruba izletne
strane pčelinjaka………
U raspravi su sudjelovali Kunodi, Vrbos,Kocet, Martinović.
Članak 3a glasi: Uvjete i način držanja te hvatanje i zbrinjavanje pčela u urbanim sredinama
provodi se temeljem i u skladu s općim aktima i drugim propisima koja propisuju jedinice
lokalne i regionalne samouprave, predstavnička tijela općina i gradova.
Na prijedlog članova UO članak se u cijelosti briše. Mravak je dao prijedlog na glasanje.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Članak 4., nakon diskusije u kojoj su sudjelovali Čuljak, Martinović, Mravak te pojašnjenja
da imamo pčelare koji su članovi HPS-a i oni koji to nisu ali su u Evidenciji pčelara i
pčelinjaka, članak 4. je dan na glasanje. Od prisutnih članova UO 15 je glasalo da članak bude
kako je predložilo Povjerenstvo, protiv je glasao Čuljak.
Članak 5.,6.,7. nakon diskusije u kojoj je sudjelovao Kunodi i Martinović, ostaju kako je
predložilo Povjerenstvo.
Članak 8., 9. ostaju kako je predložilo Povjerenstvo.
Članak 10. stavak 1. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Martinović, Kocet, Kaurić,
Kunodi, Čuljak, Žarković, Vrbos, Mravak, Pošta stavak 1. glasi: Kada pčelar dogovori s
vlasnikom odnosno korisnikom zemljišta smještaj košnica, dužan je dostaviti povjereniku
zahtjev za izdavanje suglasnosti za smještaj pčelinjaka i pisanu suglasnost ili izjavu o
dogovoru s vlasnikom odnosno korisnikom zemljišta. Po dobivanju suglasnosti pčelar može
izvršiti doseljenje košnica. Pašni povjerenik može izdati suglasnost i bez pisane suglasnosti
vlasnika odnosno korisnika zemljišta.
Svi ostali stavci u članku 10. ostaju kako ih je predložilo Povjerenstvo.
Članak 11. ostaje kako je predložilo Povjerenstvo.
Članak 12. nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Vlašić, Kocet, Martinović, Kunodi ostaje
kako je predložilo Povjerenstvo.

Članak 13., 14. ostaju kako je predložilo Povjerenstvo.
Članak 15. stavak 2 glasio je: Iznimno kod cestovnog prijevoza koji se obavlja noću, leta
košnica mogu biti otvorena uz obavezno postavljanje zaštitne mrežice na leto.Nakon rasprave
u kojoj su sudjelovali Puškarić, Martinović, Kukas, Mravak;Hrženjak,
Stavak 2. glasi: Iznimno kod cestovnog prijevoza koji se obavlja noću, leta košnica mogu biti
otvorena.
Članci 16.,17.,18.,19.,20.,21., nakon rasprave ostaju isti kako ih je predložilo Povjerenstvo.
Gospodin Vrbos je radi opravdanih razloga napusti Sjednicu.
Nakon rasprave cijelog Pravilnika UO je odlučio da Povjerenstvo ispravi i dopuni
Pravilnik i da ga dostavi članovima UO. Nakon toga će stručna služba predati Pravilnik u
Ministarstvo poljoprivrede na raspravu.
Odlučeno je da se formira Povjerenstvo za donošenje Pravilnika o radu povjerenika.
U Povjerenstvo su izabrani Martinović, Pošta, Kocet, Tomić, Balen i Mravak.
Predloženi članovi Povjerenstva izabrani su jednoglasno.

4. Statut
Gospodin Mravak upoznao je prisutne sa izmjenama i dopunama Statuta po člancima
Statuta.Naglasio je da je Povjerenstvo održalo sastanak dva dana prije sjednice UO te da će se
održati još jedan ili dva sastanka Povjerenstva.
Iz rasprave su se izuzeli gospodin Tomić budući je tek sad uključen u raspravu i bilo je malo
vremena da se usaglasi sa bazom i Čuljak jer je bilo malo vremena za proučavanje poslanog
Statuta. Svi su upoznati sa bitnim promjenama.
U članku 18
-obrazovanje pčelara putem pčelarske škole Saveza
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi dodano je :
-vodi matičnu evidenciju pčelara članova Saveza
-vodi evidenciju pčelara i pčelinjaka,
-vodi evidenciju pčelarskih vozila,
-u mjesečnom glasilu „Hrvatska pčela“ objavljuje oglase,
-poslove evidentiranja pčelara i pčelinjaka provode povjerenici na terenu.
U članku 25 dodano je: Obiteljski članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela Saveza.
U članku 33. vezano za broj delegata Skupštine zaključeno je da tajnica naravi projekciju
koliko bi članova brojila Skupština ako bi se odlučilo da članica ima pravo na jednog člana
na svakih započetih 15,20,25,30 članova.
Tajnica je izvijestila da u Savezu imamo 150 članica Saveza a od tog broja:
30 članica koje imaju manje od 15 članova,
43 članice koje imaju manje od 20 članova,
68 članica koje imaju manje od 30 članova.
Ovaj podatak je važan ako bi se odlučilo da članica ima pravo na jednog delegata na
započetih 15,20 ili 30 članova Saveza

U članku 39. dodati da županija može poslati zamjenika za opozvanog člana UO ali nema
pravo odlučivanja.
U članku 43 predloženo je da se briše izbor predsjednika tajnim glasanjem
U članku 51 predloženo je od strane Povjerenstva da se tajnik bira na 4 godine s
mogućnošću reizbora.
U članku 54 predloženo je da se navedu sva radna mjesta stručne službe.
Odlučeno je da Povjerenstvo uvaži ove izmjene te takav Statut nakon sastanka
Povjerenstva dostavi članovima UO kako bi ga mogli raspraviti.
5. Ugovor o radu tajnice
Gospodin Mravak je upoznao prisutne ugovor tajnice izlazi 31.01.2018. godine te da predlaže
da se ugovor ne produži već da de raspiše natječaj za novog tajnika. Izvijestio je prisutne da je
Tomislav Gerić, tajnik na dugotrajnom bolovanju, zatražio dokumentaciju za invalidsku
mirovinu. Gospodin Čuljak je iskazao svoje nezadovoljstvo radom tajnice radi neraspisivanja
natječaja za radno mjesto tajnika . Gospodin Petrić Đuka je također iskazao nezadovoljstvo
radom tajnice. Gospodin Pošta, Žarković, Kocet izrazili su svoje neslaganje sa izlaganjem
prethodnika.
Gospodin Mravak je dao na glasanje prijedlog da se tajnici produži ugovor.
Za ne produženje ugovora o radu tajnici glasali su: Mravak, Čuljak i Petrić Đuka.(3 člana)
Za produženje ugovora o radu dajnici glasali su: Kukas, Hrženjak, Pošta,Zelić, Martinović,
Puškarić, Kocet,Balen, Tomić, Žarković, Vlašić (11 članova)
Suzdržan: Aračić (1 član)
Temeljem glasanja odlučeno je da se tajnici Ankici Dušević produži ugovor o radu do
31.07.2018. godine.
6. Razno
Gospodin Martinović tražio je objašnjenje zašto se šalje dopis o imenovanju povjerenika i
traži suglasnost kad smo već odlučili da nema novih povjerenika. Tajnica je odgovorila da je
poslan dopis Ministarstva kako bi članovi UO bili upoznati sa činjenicama, a odgovor PU
Matulji je napisan sukladno odluci UO koja je na snazi. Mravak je dodao da neki pčelari iz
PU Matulji neće moći ostvariti potpore jer nisu evidentirani i ne žele se evidentirati kod
postojećeg povjerenika.
Gospodin Mravak je zaključio sjednicu u 15 sati.
Zagreb, 02.02.2018.
Zapisnik sastavila Ankica Dušević- v.d. tajnica

Hrvatski pčelarski savez
Ivan Mravak

