
 
 

 

 

 

 

 

 
KLASA:  320-07/19-01/01 
UR.BROJ: 07-18-19-02 

U Zagrebu, 17.12.2019. 
 

 

ZAPISNIK S 2. SJEDNICE ODBORA ZA PČELARSTVO 

 

Sjednica se održala 17. prosinca (utorak) 2019. godine s početkom u 11:00 sati, u prostorijama 

Hrvatske poljoprivredne komore na adresi Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.  

Nazočni članovi: Tihomir Jaić – povjerenik, Hrvojka Galeković, Stjepan Aračić, Željko Tomas, 

Željko Vukić, Vedran Lesjak, Saša Petrić.  

Ostali nazočni: Tajana Radić i Tomislava Hodalić 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Odbora 

2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora 

3. Prezentacija i rasprava o ZPP-u nakon 2020. godine – Ministarstvo poljoprivrede 

4. Poslovni modeli i financiranje pčelarskog sektora – Zagrebačka banka 

5. Razno 

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Odbora 

Povjerenik Odbora, g. Jaić pozdravio je sve prisutne, te najavio kako će nakon izbornog dijela 

sjednice, na sastanku prisustvovati članovi Nacionalne udruge ugostitelja koji će nam predstaviti 

projekt „5 kravata“.  

Kako je zaključeno na konstituirajućoj sjednici, na ovoj sjednici birat će se predsjednik i zamjenik 

predsjednika ovog Odbora. Zapisnik s konstituirajuće sjednice Odbora za pčelarstvo jednoglasno 

je usvojen. 

 

Ad 2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora  
Za predsjednika odbora predložen je g. Željko Vukić kao prijedlog hrvatskog pčelarskog saveza. 

Za podpredsjednika je predložen g. Tihomir Jaić.  

Budući da nije bilo drugih prijedloga, izbor je dan na glasovanje i jednoglasno je usvojen. 

Predsjednik odbora za pčelarstvo je g. Željko Vukić a zamjenik predsjednika g. Tihomir Jaić. 

On se u uvodu kratko predstavio te je istaknuo kako dolazi iz Zagrebačke županije te da je 

predsjednik pčelarske udruge Samobor, te  član Upravnog odbora Hrvatskog pčelarskog saveza. 

Pčelarstvom se bavi od 'malih nogu' te se pčelarstvom bavi kao četvrta generacija. 

 

Ad 3. Prezentacija i rasprava o ZPP-u nakon 2020. godine – Ministarstvo poljoprivrede  
Ovu temu predstavila je gđa. Gordana Duvnjak iz Ministarstva poljoprivrede te je predstavila 

sektorske intervencije u području pčelarstva. Rekla je kako postoji nova Uredba kao podloga za 

izradu Strateških planova koju bi trebalo napraviti kroz sljedeću godinu dana – točan rok nemamo. 

U okviru 9 provedbenih ciljeva svaka država članica odabire što je prioritet njihovom razvoju. 

Time im se pruža veća sloboda ali i veća odgovornost – istaknula je gđa. Duvnjak. Predstavnici 

pčelara upitali su može li se pozvati nekoga iz EU da prezentira tu temu iz perspektive pčelarskog 

sektora. Gđa Duvnjak je naglasila kako klimatske promijene puno utječu na gubitke u 
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poljoprivrednoj proizvodnji te je potrebna dobra edukacija poljoprivrednika. Članovi Odbora 

istaknuli su potrebu o savjetnicima pčelarske proizvodnje. Sve predložene mjere moraju biti 

unutar tih 9 specifičnih ciljeva. Tajana Radić poslat će listu potencijalnih predavača. Uzorne 

zemlje koje mogu biti primjer su Mađarska, Slovenija i Austrija.  

Također, u okviru izravnih plaćanja poljoprivrednici nemaju mogućnost ostvarivanja potpora po 

košnici, već samo po hektaru što ne ide u korist pčelarima. 

 

Ad 4. Poslovni modeli i financiranje pčelarskog sektora – Zagrebačka banka  
Predstavnici Zagrebačke banke, g. Antonio Maršić i Vedran Vujčić imali su prezentaciju na 

Odboru kako bi čuli njihove potrebe i prikazali mogućnosti koje banka nudi pčelarima. Upitali su 

što je ovom sektoru bitno da im banka omogući? Do sada nisu imali u banci konkretniji zahtjev 

pčelara za financiranja u opremu. G. Vukić je rekao da na tržištu nema povoljnih proizvoda za 

njihove potrebe, osim jedne banke koja je nudila jedan vid osiguranja u slučaju pojave šteta 

uzrokovane elementarnim nepogodama. Predstavnici Odbora objasnili su kako najbrojniji udio 

pčelara čine oni s do 50 košnica dok ozbiljnije proizvođače smatraju one sa 100 košnica kojih je 

oko 150. 

Poljoprivrednici bi voljeli vidjeti da postoji neka namijenjena linija isključivo za ovaj sektor. G. 

Maršić je istaknuo kako postoji linija namijenjena za sve poljoprivrednike (stočare, mljekare, 

pčelare i sl.). Gđa Hrvojka je istaknula kako je pčelarstvo ipak specifičan sektor jer se temelj 

njihove proizvodnje ne veže na zemlju, hektare i stoku te da je glavna potreba pčelarskog sektora 

pristup osiguranjima od nesposobnosti plaćanja. Predstavnici Odbora upitali su koji su uvjeti za 

dobivanje takvog kredita te su predstavnici Zagrebačke banke objasnili Agrokredite te mogućnosti 

financiranja koje banka putem njih nudi za obrtnike i OPG-ove. Kamata se kreće od 2 -3 % što je 

relativno povoljno, istaknuli su članovi Odbora.  

 

Ad 5.  Razno 

Sastanku su kratko prisustvovali i članovi Nacionalne udruge ugostitelja koji su predstavili projekt 

'5 kravata'. O projektu je izvijestio g. Marin Medak. G. Medak u uvodu je istaknuo kako 

Nacionalnu udrugu ugostitelja čine ugostitelji iz Dubrovnika, Šibenika, Zadra, Međimurje, 

Bjelovar i dr. Žele pokriti sve županije i u travnju 2020. godine pokrenuti taj projekt '5 kravata' za 

ugostitelje koji bi u svoju ponudu uzimali hrvatske proizvode. Ideja je da se osnuje jedno 'tijelo', u 

ovom slučaju bi to bila Nacionalna udruga ugostitelja koja bi dodjeljivala te kravate. U tu svrhu 

izrađena je aplikacija koja već sada ima 400 korisnika a služi za direktnu nabavku robe od svih 

proizvođača. U tom smislu potrebno bi bilo napraviti hrvatsku staklenku za ugostitelje koja bi se 

nalazila na svakom stolu. On bi po dimenzijama trebala biti manja te na njoj bi trebala postojati 

pumpica za istiskivanje meda. Cilj tog projekta je brendiranje domaćih proizvoda za potrebe 

ugostitelja. Cilj im je da iduće godine imaju 200 restorana s tom oznakom. Planira se održati 

manifestacija u proljeće 2020. godine koja ima za cilj povezati proizvođače i ugostitelje. Cilj je za 

5 godina imati 3000 objekata s ovom oznakom.  

 

 

Sastanak je završio u 14.00 sati.  

 

Zapisnik je sastavila: Tomislava Hodalić 

Predsjednik 

Odbora za pčelarstvo 

____________________ 

Željko Vukić 


