ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA ODRŽANE 26. 07. 2018.
GODINE
Sjednica je održana u prostorijama Hrvatskog pčelarskog saveza, ulica Pavla Hatza 5/III, Zagreb s
početkom u 11 sati.
Prisutni članovi UO: Dragutin Vedak, Vladimir Maturanec, Stjepan Aračić, Nediljko Landeka, Ivan
Puškarić, Marinko Čavlović, Vlaho Komparak, Sanjin Žarković, Željko Tomić, Željko Balen, Dražen
Kocet, Ivan Mravak, Milan Kolundžija, Željko Vrbos, Stanko Čuljak, Marko Knežević.
Opravdano odsutni: Željko Vukić, Ivica Balent i Damir Krog.
Prisutni članovi NO: Maja Dražić, Stipan Kovačić, Krešo Piljak
Prisutni članovi Časnog suda: Boris Palčić, Ante Štavun, Krešimir Vojtek.
Opravdano odsutni Darko Furlan, Matej Špoljarić.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:
1. Pozdravna riječ predsjednika – Željko Vrbos
- predstavljanje članova UO, NO i Časnog suda
2. Trenutno stanje u HPS-u
-financijsko stanje,
-isplata povjerenika,
-nacionalna staklenka za med.
3. Pravilnik o distribuciji i uporabi nacionalne staklenke za med – diskusija – materijal u prilogu
4. Donošenje odluke o zaštiti dizajna staklenke na području RH pri Državnom zavodu za zaštitu
intelektualnog vlasništva
5. Donošenje odluke o ukidanju sljedećih povjerenstava:
- Povjerenstva za izradu Pravilnika o radu pašnih povjerenika
- Povjerenstva za izradu Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše
- Povjerenstva za izbor nacionalne staklenke za med
- Povjerenstva za odabir i izradu odora Hrvatskog pčelarskog saveza
- Povjerenstva za izmjenu i dopunu Statuta Hrvatskog pčelarskog saveza
- Povjerenstva za izradu Pravilnik o provedbi mjera NPP-a 2017.-2019.godine
6. Donošenje odluke o imenovanju članova sljedećeg povjerenstava:
- Povjerenstvo za izradu novog Statuta HPS-a
7. Donošenje odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s Pčelarskim savezom Madžarske materijal u prilogu
8. Donošenje odluke o isplati troškova članovima UO i NO prisutnim na sjednici 04. 04. 2018.
9. Donošenje odluke o prihvaćanju Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih
podataka fizičkih osoba - materijal u prilogu
10. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto tajnika/ce:
- imenovanje članova Povjerenstva za raspisivanje natječaja i odabir kandidata
- donošenje odluke o statusu v.d. tajnice Ankice Dušević.

11. Biopčela – rasprava o žalbi UPU PGŽ – materijal u prilogu
12. Razno.
Gospodin Vrbos je otvorio sjednicu i pozdravio prisutne. Konstatirao je da je prisutno 16 od 19
članova UO te da postoji kvorum. Sve odluke donesene na ovoj sjednici bit će punovažne.
Varaždinska županija i Primorsko - goranska županija nemaju predstavnike.
Predložio je dopune i izmjene dnevnog reda tako da se kao točka 4. Dnevnog reda uvrsti izbor
predsjednika Nadzornog odbora i Časnog suda (predsjednika samostalno biraju između sebe) a sve
sljedeće točke da slijede kronološki redni broj. Točka 6. da se promijeni i glasi "Donošenje Odluke o
ukidanju svih povjerenstava koje je do sada imenovao UO HPS-a". Pod točku Razno gospodin Piljak je
predložio da se na dnevni red sljedeće Skupštine Saveza uvrsti odluka kojom Skupština potvrđuje već
prije donesenu odluku da se Pčelarska udruga “Dalmatina” prima u Savez. Gospodin Balen je
predložio da se prije svake sjednice svim članovima u materijalima dostave financijska izvješća,
gospodin Tomić je donio plan rada Hrvatskog pčelarskog saveza koji je napravila Osječko-baranjska
županija.
Nadopuna dnevnog reda je prihvaćena kao i svi prijedlozi pod točkom Razno.
Dnevni red glasi:
1. Pozdravna riječ predsjednika – Željko Vrbos
- predstavljanje članova UO, NO i Časnog suda
2. Trenutno stanje u HPS-u
-financijsko stanje,
-isplata povjerenika,
-nacionalna staklenka za med.
3. Pravilnik o distribuciji i uporabi nacionalne staklenke za med – diskusija – materijal u prilogu
4. Izbor predsjednika tijela Saveza – Nadzornog odbora i Časnog suda
5. Donošenje odluke o zaštiti dizajna staklenke na području RH pri Državnom zavodu za zaštitu
intelektualnog vlasništva
6. Donošenje odluke o ukidanju svih povjerenstava koje je do sada imenovao UO HPS-a.
7. Donošenje odluke o imenovanju članova sljedećeg povjerenstava:
- Povjerenstvo za izradu novog Statuta HPS-a
8. Donošenje odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s Pčelarskim savezom Madžarske materijal u prilogu
9. Donošenje odluke o isplati troškova članovima UO i NO prisutnim na sjednici 04. 04. 2018.
10. Donošenje odluke o prihvaćanju Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih
podataka fizičkih osoba - materijal u prilogu
11. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto tajnika/ce
- imenovanje članova Povjerenstva za raspisivanje natječaja i odabir kandidata

- donošenje odluke o statusu v.d. tajnice Ankice Dušević.
12. Biopčela – rasprava o žalbi UPU PGŽ – materijal u prilogu
13. Razno – Piljak – Prijem PU „Dalmatina“ u Savez na sljedećoj Skupštini
Balen – Dostava financijskog izvješća prije svake sjednice
Tomić – Plan rada HPS-u koji je predložila Osječko-baranjska županija
Ad 1) Predsjednik Vrbos je pozdravio prisutne, predstavio se i zamolio da se svi predstave kako bi se
međusobno upoznali te znali kvalitetno formirati buduća povjerenstva.
Ad 2) Gospodin Vrbos je ukratko izvijestio o aktivnostima Saveza od izbora do ove sjednice. Održani
su sastanci za plavi dizel u APPRRR-u, sastanak u Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane vezano za
zahtjeve veterinarskih inspektora za analizama na teške metale, antibiotike i pesticide a ujedno je
predloženo da se donese nova Dobra pčelarska praksa te o donošenju Pravilnika o vosku. Održan je i
niz sastanaka u Ministarstvu poljoprivrede s temom nacionalna staklenka za med i njezino
financiranje. Izvijestio je prisutne da će nam Ministarstvo proslijediti 1.500.000,00 kn, od toga će oko
810.000,00 kn otići za Evidenciju i katastar, a ostatak za nacionalnu staklenku za med. Održan je
sastanak u Vetropacku i donesen je prijedlog Pravilnika za uporabu i kontrolu korištenja staklenke za
med. Održan je sastanak u Državnom zavodu za zaštitu intelektualnog vlasništva gdje ćemo na nivou
Republike Hrvatske zaštititi dizajn staklenke te sastanak u Ministarstvu poljoprivrede za izradu
Programa „Školski medni dan i promocije hrvatskih pčelinjaka“.
Gospođa Filmar je izvijestila da je financijsko stanje u Savezu stabilno, ta da je Savez likvidan.
Gospodin Petrić je izvijestio da je prikupljeno 914.981,00 što je oko 365.992 košnice. 88 ugovora o
djelu je obrađeno, 71 je poslan na isplatu u računovodstvo a treba se obraditi još 26 ugovora.
Ad 3) Pravilnik o uporabi nacionalne staklenke za med i pčelinje proizvode hrvatskog porijekla.
Pravilnik je pročitao gospodin Piljak – predsjednik Povjerenstva za izradu nacionalne staklenke za
med.
- Članak 3. – izbrisano je „upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava na području Republike
Hrvatske“ – jednoglasno je prihvaćen prijedlog
- Članak 9. – nakon diskusije da li punionice(otkupljivači) imaju pravo na korištenje nacionalne
staklenke za med dana su na glasanje 2 prijedloga:
1. Članak 9. ostaje kako je napisan u Pravilniku
2. Punionice trenutno ne mogu koristiti nacionalnu staklenku za med. Nakon 2 godine upotrebe
staklenke razmotrit će se mogućnost da i punionice (otkupljivači) mogu koristiti staklenku za
med.
Za prijedlog 1. glasali su : Maturanec, Čuljak, Vrbos, Tomić, Balen, Aračić (6)
Za prijedlog 2 glasali su: Vedak, Landeka, Puškarić, Čavlović, Komparak, Žarković, Kocet, Mravak,
Kolundžija, Knežević (10)
Natpolovičnom većinom usvojen je prijedlog 2.
- Prijedlog o etiketi „Med hrvatskih pčelinjaka“
Etiketa Med hrvatskih pčelinjaka, koju izdaje HPA, ne treba biti obvezna. Savez može dati preporuku
da se koristi.
Prijedlog je dan na glasanje. Suzdržani su: Čavlović, Maturanec. Ostali prisutni članovi glasali su za
prijedlog.

Članak 10.
Raspoloživa količina staklenki za svakog pčelara određivat će se na temelju godišnje dojave Evidencije
pčelara i pčelinjaka. Utvrđena količina po košnici je 30 kg meda. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Članak 14.
Stavak 2. se briše.
Nespomenuti članci ostali su kao što su napisani u Pravilniku.
Na kraju diskusije donesena je odluka:
Sukladno prihvaćenim prijedlozima članova UO Pravilnik će gospodin Piljak dopuniti i izmijeniti.
Takav tekst će se uputiti Ministarstvu poljoprivrede a nakon toga i članovima UO na usvajanje (može i
na elektronskoj sjednici).
Ad4) Izbor predsjednika tijela Saveza – Nadzorni odbor i Časni sud.
Članovi Nadzornog odbora i Časnog suda su se povukli sa sjednice da bi odabrali predsjednike tijela
Saveza čiji su članovi. Nakon kratkog sastanka izvijestili su članove UO kako slijedi:
Predsjednik Nadzornog odbora je: Stipa Kovačić
Predsjednik Časnog suda je: Ante Štavun
Ad5) Donošenje odluke o zaštiti dizajna staklenke na području Republike Hrvatske pri Državnom
zavodu za zaštitu intelektualnog vlasništva.
Nakon obrazloženja v.d. tajnice Ankice Dušević jednoglasno je prihvaćena odluka o potrebi zaštite
staklenke na nivou RH.
Odluka glasi:
Hrvatski pčelarski savez pokreće postupak zaštite dizajna nacionalne staklenke za med.
Odluka je jednoglasno prihvaćena
Ad6) Odluka o ukidanju svih povjerenstava.
Odlučeno je da se ukinu sva Povjerenstva koja su formirana u prijašnjim mandatima.
Odluka glasi:
Ukidaju se sva povjerenstva formirana u prethodnim mandatima.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.
Ad7) Donošenje odluke o formiranju povjerenstva za izradu novog Statuta.
Odluka glasi:
Formira se povjerenstvo za izradu novog Statuta u sljedećem sastavu: Čuljak predsjednik, Vedak i
Dražić - članovi
Odluka je jednoglasno prihvaćena.
Ad8) Donošenje odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s Pčelarskim savezom Madžarske
Gospodin Vrbos iznio je točke suradnje: zdravlje pčela, edukacija, zaštita tržišta, prijava na natječaje.
Odluka glasi:
Ovlašćuje se predsjednik Vrbos Željko da u ime Hrvatskog pčelarskog saveza potpiše sporazum o
suradnji s Madžarskim pčelarskim savezom.

Ad9) Odluka o isplati troškova članovima UO i NO na sjednici 04. 04. 2018. godine.
Kako je dvojbeno da li je moguće isplatiti troškove vezano za sjednicu održanu 04. 04. 2018. godine
budući da je svim članovima UO i NO istekao mandat, utvrdit će se pravno stajalište te o istom
raspraviti na sljedećoj sjednici UO HPS-a.
Ad10) Donošenje odluke o prihvaćanju Pravilnika o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih
podataka fizičkih osoba.
V.d. tajnica je obrazložila da se moramo uskladiti s Direktivom EU o zaštiti osobnih podataka fizičkih
osoba te je napisan Pravilnik koji je potrebno prihvatiti i po njemu se ponašati. Pravna osnova je
Zakon o radu i Zakon o zaštiti osobnih podataka.
Odluka glasi:
Prihvaća se Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
Ad11) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto tajnika/ce.
- imenovanje članova Povjerenstva za raspisivanje natječaj i odabir kandidata
- donošenje odluke o statusu v.d. tajnice Ankice Dušević
Nakon diskusije po točki 11.
Podtočka 1 donijeta je sljedeća odluka:
Raspisat će se natječaj za radno mjesto tajnika/ce sukladno Statutu HPS-a i sistematizaciji radnih
mjesta.
Podtočka 2 – Imenovani su članovi Povjerenstva za raspisivanje natječaja i odabir kandidata
Vrbos Željko – predsjednik, Filmar, Štavun, Kovačić, Čuljak - članovi povjerenstva.
Podtočka 3 – donošenje odluke o statusu v.d. tajnice Ankice Dušević
Nakon diskusije donesena je odluka da se v.d. tajnici Ankici Dušević ne produži ugovor o radu koji
traje do 31. 07. 2018.
Ad12) Biopčela - Rasprava o žalbi UPU - PGŽ
Žalba se odnosi na status Biopčele u Hrvatskom pčelarskom savezu koji je označen pridruženi, te
shodno tome neizboru predstavnika UO HPS-a, odnosno na rad stručne službe HPS-a i Izborne
komisije.
G. Sanjin Žarković je s obzirom da je prozvan kao Predsjednik izborne komisije u osvrtu na predmetnu
temu naglasio sljedeće:
1. Izborna komisija je zadužena za provedbu izbora a izabirali su se Predsjednik, dva
dopredsjednika, nadzorni odbor i sud časti. Nije zadužena za potvrđivanje članova UO mada
sam iz kolegijalnosti odradio i taj posao s obzirom da je skupština bila loše pripremljena i
rastrgana, napominjem da je to trebao odraditi netko drugi kao što sam i rekao pred
skupštinarima.
2. Sugeriram da se u što skorije vrijeme napravi jasan Pravilnik HPS-a o postupku izbora svih
tijela saveza
3. Nisam pomagao v.d. tajnici niti sam imao namjeru diskvalificirati bilo kojeg predloženog
predstavnika za člana UO. Ističem da sam sve odradio isključivo prema dostavljenim
podacima od strane HPS-a. Predsjednici izborne komisije, kako oni prije mene tako oni i
poslije, sigurno nisu dužni hodati po uredima državne uprave i provjeravati je li neka Udruga
članica HPS-a ili nije.

Nakon izlaganja gospodina Vrbosa, koji je tražio mišljenje upravnog pravnika, donesena je sljedeća
odluka:
Žalba UPU PGŽ je osnovana jer je utvrđeno pogrešno činjenično stanje glede statusa Biopčele.
Predstavnik UPU PGŽ može sudjelovati u radu UO Hrvatskog pčelarskog saveza, ali nema pravo glasa
dok ga Skupština ne potvrdi.
Ad 13) Razno
- Piljak Krešo – Primanje PU „Dalmatina“ u Hrvatski pčelarski savez
Na dnevni red sljedeće Skupštine stavit će se prijem PU „Dalmatina“ u Hrvatski pčelarski savez.
- Željko Balen – Mjesečna financijska izvješća –
Prijedlog gospodina Balena je da se svaki mjesec dostavi financijski izvještaj članovima bilo da im se
šalju bankovni izvodi ili se napravi financijska tablica. Gospodin Vrbos je obećao razmotriti
mogućnost da se mjesečno dostavljaju takvi izvještaji.
- Željko Tomić – predao je plan rada Hrvatskog pčelarsko saveza koji je sastavila Osječko-baranjska
županija. Gospodin Vrbos je prihvatio plan te izjavio da bi to mogao biti plan po kojem će Savez raditi.
- Dražen Kocet – zamolio je prisutne da razmotre prijedlog da se sjednice održavaju subotom budući
da su mnogi zaposleni i teško je dobiti slobodan dan ili godišnji odmor.
Njegov prijedlog je prihvaćen s 13 glasova za, 2 suzdržana i 1 protiv.
Odluka glasi:
Sjednice UO i NO održavat će se subotom.

Sjednica je završila u 16:45
UR. Broj: 842/2018
Zagreb, 30.7.2018.
Zapisnik sastavila Ankica Dušević v.d. tajnica

Hrvatski pčelarski savez
Željko Vrbos, predsjednik

