ZAPISNIK
sa redovne godišnje sjednice Skupštine Pčelarske udruge OGULIN
25. veljače 2011. godine u Ogulinu s početkom u 16.30 sati.

odrţane dana

Sjednicu Skupštine otvara
Predsjednik Pčelarske udruge Ogulin, gosp. Josip Bertović,
pozdravlja prisutne članove i gosta, dogradonačelnika gosp. Vladimira Kubelku kao i pet novih članova
Marijana Klišanina, Tomicu Ivanovića, Krešu Salopeka, Josu Puškarića i gospoĎu Katicu Špehar te
utvrĎuje da je Sjenici nazočno 40 članova, od ukupno 64 člana što čini potrebnu većinu sukladno
odredbi Statuta da Skupština moţe pravovaljano zasjedati i donositi odluke.
Za Skupštinu se predlaţe slijedeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje rada skupštine i pozdravna riječ predsjednika
2. Izbor radnog voditeljstva:
a) Predsjedatelja i dva člana
b) Zapisničara
c) Dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće predsjednika za proteklo razdoblje
4. Izvješće blagajnika
5. Izvješće nadzornog odbora
6. Izvješće časnog suda
7. Izvješće pašnog povjerenika
8. Rasprava po podnesenim izvješćima
9. Riječ gostima
10. Donošenje financijskog plana za 2011. god.
11. Donošenje plana rada za 2011. god.
12. Slobodna riječ, domjenak
Predloţeni dnevni red jednoglasno je usvojen.
Pristupa se raspravi po usvojenim točkama dnevnog reda

Ad 2.) Izbor radnog voditeljstva
Predsjednik PD Ogulin gosp. Josip Bertović:
Za radno voditeljstvo predlaţem uz sebe kao predsjednika i članove, Anu Salopek i Josipa
Karasa, zapisničara Petra Popovića i ovjerovitelje zapisnika Ivana Kolića i Antona Špehara.

1

Ad 3.) Izvješće predsjednika za proteklo razdoblje
Izvješće podnosi tajnik PD Ogulin gosp. Ivan Puškarić
Poslovanje u 2010. god. za cjelokupno društvo bilo je teško a za pčelare i pčelarsku udrugu
iznimno teško. Svi se sjećamo loših vremenskih prilika od samog početka do kraja, ne samo pčelarske
sezone već i cijele godine. Jednako tako recesijske neprilike u cijelome svijetu uzrokovale su i u
pčelarstvu dodatne teškoće, kako u pooštrenju zakonskih i ostalih promjena tako i na trţištu nabave
pčelarske opreme i ostalih repromaterijala te prodaje proizvoda koje su najprije pčelice u trci sa
vremenskim nepogodnostima sakupljale pa pčelari dalje obraĎivali i pospremali. Za napomenuti je da
se prošlogodišnje vremenske neprilike uvelike odraţavaju na mnogim djelatnostima pa nije
iznenaĎujuće što mnogi pčelari imaju, unatoč svim zalaganjima, velike poteškoće na svojim
pčelinjacima.
Kao pčelarsko društvo nismo niti neodgovorni niti nezainteresirani. Sjećamo se da smo u dva
navrata organizirali pčelarsku školu i osposobili oko 60 članova za stručno i kvalitetno bavljenje
pčelarstvom jednako kao hobisti ili egzistencijalno. Pored toga organizirali smo ili nazočili stručnim
predavanjima negdje u gostima ali i kod nas, zatim 13. 11. 2010. god. profesor Nikola Kezić takoĎer
stručno predavanje – okrugli stol – sve na temu pčelarstva, zaštite naših pčela, od sadašnjih ali i
eventualno nadolazećih (a u svijetu već postojećih) bolesti – problema.
Veseli što ovo društvo broji 60 – ak članova. Od toga 12 ţena, mahom obrazovanih pčelara a
udruga kao pravna osoba broji punih 20 godina egzistiranja. Veseli i činjenica što je trećina članova
mlaĎe ţivotne dobi – znak da će pčelarska djelatnost na ovim našim prostorima biti jedan od značajnijih
privrednih i razvojnih čimbenika – ne samo za ostvarivanje financijske koristi već što je daleko
značajniji faktor oprašivanje bilja i odrţavanje biljne vrijednosti i ţivota u globalu.
Početak djelovanja udruge – u ono vrijeme kada je osnovana – nije bio lagan. No unatoč svemu
društvo je opstalo i puţevim korakom napredovalo da bi sada iza sebe imali već 4 organizirane izloţbe
pod imenom „DANI MEDA U OGULINU“ i dva puta ocjenjivanje kvalitete uzoraka meda. Vidan je
napredak u svemu. Pčelari, neki i samostalno – naš bivši a sada počasni predsjednik Ivan Kolić – daju
uzorke meda na ocjenjivanje i čak idu na sajmove i izloţbe i van granica naše ţupanije pa i neki mlaĎi
članovi naše udruge.
Naša organizirana akcija, otprema uzoraka meda na Agronomski fakultet u Zagrebu od 19
uzoraka u 2010. godini je 9 zlatnih, 6 srebrnih i 4 brončana odličja. Mišljenja smo da je to nadasve
veliki uspjeh i zasluga naših vrijednih članova koji su u protekloj godini morali uloţiti daleko više truda
za postizanje tako dobrih rezultata. Struka kaţe „MED JE MED“. Pčela ne moţe napraviti loš med – sve
je ostalo na pčelaru – a da je to točno dokaz su dobivena odličja.
Da se još osvrnemo i na ostale vidljive napretke u našoj udruzi. Jednog od članova imenovali
smo pašnim povjerenikom i on je sudjelovao u izradi katastra paša. Na taj način smo se donekle
osigurali od nenajavljenih dolazaka pčelara sa nekih drugih područja na naše terene i što se tiče
nedopustivog smještaja u blizini naših pčelinjaka ali i još više prenosa bolesti. Nabrojeno je 133
pčelinjaka i preko 4000 pčelinjih zajednica – respektabilna brojka za nas i za prirodu i društvo u cjelini.
Zatim nadasve povoljno, svim našim pčelarima, nabava opreme i zaštitnih sredstava kao i
ostalih pčelarskih potrepština u trgovini „OTOK PRODEKS“ što čini bitan napredak u odnosu na
prethodno vrijeme kada se za sve moralo putovati uglavnom do Zagreba ili kako se tko snašao.
Zatim na traţenje HPS – a Zagreb delegirali smo jednog člana u ČASNI SUD HPS – a Zagreb.
Jednako dobro ostvarili smo kontakt sa Gradskom upravom Ogulin koja nas prati u našem radu putem
poticaja ali i u organizaciji i participaciji izloţbe „DANI MEDA“ pa i prilikom organizacije seminara,
stručnih okupljanja, organiziranih skupnih stručnih izleta ili savjetovanja.
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Nadamo se da će naša suradnja unutar udruge i dalje biti uspješna sa svim potrebnim
institucijama i društvima nama sličnim te da će se društvo ove i slijedećih godina i dalje razvijati i
polučivati, ako ne bolje onda bar ovako dobre rezultate kao dao sada.

Ad 4.) Izvješće blagajnika
Izvješće podnosi blagajnica gĎa. Anka Puškarić

PRIHODI U 2010.:
DONOS IZ 2009.
ČLANARINA ZA 2010.
DONACIJA GRADA OGULINA
PASIVNA KAMATA

19.813,11
9.000,00
18.000,00
81,35

UKUPNO PRIHODI:

46.894,46

RASHODI:
BANKOVNA PROVIZIJA
PTT TROŠKOVI
HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ
GODIŠNJA SKUPŠTINA
STRUČNA PRADAVANJA-SEMINAR
UREDSKI MATERIJAL I FOTOKOPIRANJE
POGRABNI TROŠKOVI
PUTNI TROŠKOVI
IZLOŢBA «DANI MEDA U OGULINU»

422,43
517,33
5.175,00
3.492,00
2.040,00
344,13
300,00
7.078,60
10.701,50

UKUPNO RASHODI:

30.070,99

UKUPNO PRIHODI
UKUPNO RASHODI

46.894,46
30.070,99

OSTAJE

16.823,47

NEUTROŠENA SREDSTVA
U BLAGAJNI

17.142,98
319,51

NA ŢIRO RAČUNU

16.823,47
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Ad 5.) Izvješće nadzornog odbora
Izvješće podnosi predsjednik nadzornog odbora gosp. Branko Petrušić
Izvješćuje da nije bilo nikakvih problema u proteklom periodu.

Ad 6.) Izvješće časnog suda
Izvješće podnosi predsjednik časnog suda gosp. Branko Baštek
Izvješćujemo ovu Skupštinu da u 2010. god. nismo imali niti jedan slučaj narušavanja
discipline članova pčelarskog društva.

Ad 7.) Izvješće pašnog povjerenika PD Ogulin za 2010. godinu
Izvješće podnosi gosp. Darko Puškarić
Moje izvješće o radu kao pašnog povjerenika za PU OGULIN za prošlu 2010. godinu bit će
ovaj put nešto skromniji od prethodne godine. Skromniji u tom smislu jer sam kao povjerenik u prošloj
godini imao nešto manje izlazaka na teren iz više razloga.
Kao prvi razlog navodim samo dva izlaska zbog evidencije za katastar i to jedan pčelinjak u
Podvrhu u Ogulinu, a drugi u mjesto Grba u Plaškom. U prošloj godini bilo je daleko manje povreda
pravilnika o načinu pčelarenja nego prethodnih godina. Dogodio se samo jedan slučaj u Begovcu
općina Saborski. Pčelar iz Zagreba je nenajavljeno postavio seleći pčelinjak na privatni posjed te tom
prilikom počinio štetu i još u blizini stacioniranog pčelinjaka. Brojevi telefona koji su bili ovješeni na
kamion na njih se nije javljao. Povodom toga pozvao sam policiju i ţupanijskog inspektora. Ubrzo
zatim pčelinjak je preseljen na drugu lokaciju. To je jedini slučaj ne poštivanja pravilnika.
Da su se procedure oko selenja pčelinjaka počele poštivati pokazala su se na dva primjera. Kod
pčelara koji su se uredno ranije najavljivali da će doći na područje PU Ogulin. Jedan je primjer pčelara
iz Duge Rese koji je smjestio pčelinjak u predjelu Kutpolja općina Josipdol, a drugi pčelar iz Pule koji je
svoje prikolice postavio u dijelu Jasenka. Oba sam seleća pčelinjaka obišao te utvrdio da su sve radnje
izvršene kako zahtjeva pravilnik o selećim pčelinjacima.

Ad 8.) Rasprava po podnesenim izvješćima
Po ovoj točci nije bilo nikakvih primjedbi na iznesena izvješća te se prelazi na slijedeću točku
dnevnog reda

Ad 9.) Usvajanje podnesenih izvješća
Jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanju iznesenih izvješća o poslovanju Pčelarskog društva
Ogulin u 2010. godini.

4

Ad 10.) Riječ gostiju
Dogradonačelnik gosp. Vladimir Kubelka
Pozdravljam sve prisutne u svoje ime i ime gradonačelnika i svih djelatnika gradske uprave
grada Ogulina. Lijepo mi je biti ovdje i čuti izvješće o Vašem radu jer smo u svemu nabrojanom aktivno
sudjelovali i mi, grad Ogulin, u nekim dijelovima ja osobno a u nekim drugim i neki drugi djelatnici
gradske uprave. I sam sam bio inicijator osnivanja pčelarskog društva Ogulin zajedno s gospodinom
Baštekom i ostalom ekipom koja je krenula u osnivanje Pčelarske udruge. I dalje Vam mogu puno
pomoći u daljnjem radu kao i u dobivanju potpora pogotovo od Europske unije jer ste društvo koje
daleko najbolje radi u gradu Ogulinu. To nije hvala nego je to stvarno tako i zbog toga trebamo biti još
bolji i kvalitetniji jer je proizvodnja meda jedan veliki Ogulinski brend.
Velika hvala što ste došli u ovako velikom broju i sreća je svakog društva da se povećava kao Vi
danas što je prekrasno i ţelim Vam puno sreće i rada u ovoj godini i puno meda.
Predsjednik PD Ogulin Josip Bertović
Zahvaljujemo dogradonačelniku na lijepim riječima s obećanjem da ćemo se još više truditi u
ovoj a i slijedećim godinama s nadom da će nas u našem radu i dalje pratiti naš grad Ogulin kao i do
sada.

Ad 11.) Donošenje financijskog plana za 2011. god.
Predsjednik PD Ogulin gosp. Josip Bertović
Molim tajnika PD Ogulin da iznese financijski plan za 2011. godinu
Tajnik PD Ogulin gosp. Ivan Puškarić
Preneseno iz 2010. god. smo čuvali i štedjeli i naravno u tome nam je pomogao naš grad Ogulin.
to što smo prenijeli i na što sigurno moţemo računati je 10.000,00 kn od grada Ogulina za redovno
funkcioniranje, 4.500,00 kn za ekskurziju i članarine oko 5.000,00 kn što je ukupno 19.500,00 kn za
koliko će se povećati preneseno iz 2010. godine, cca 34.000,00 kn. rashodi će se prilagoditi
mogućnostima onoliko koliko budemo mogli. Slijedeće što nije ovdje uračunato je sajam „Dani meda“
u Ogulinu jer tada molimo podršku, grada Ogulina i još nekih. Ako Poglavarstvo grada Ogulina bude
smatralo da bi bilo dobro odrţati sajam „Dani meda“ u Ogulinu tad će se isti sajam – izloţba meda i
mednih proizvoda odrţati a grad Ogulin nas financijski podrţati a o istom će biti više saznanja za neku
od slijedećih skupština.

Ad 12.) Plan rada u 2011. god.
Predsjednik PD Ogulin gosp. Josip Bertović
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Predlaţemo da bi se organizirao jedan odlazak na meĎunarodnu pčelarsku manifestaciju u Celje
19. oţujka 2011. god. i 18. lipnja 2011. god. obiljeţila bi se 20. godišnjica rada Pčelarskog društva
Ogulin.
Ako se dogovorimo sa poglavarstvom grada Ogulina za odrţavanje izloţbe „Dani meda“ u
Ogulinu istu ćemo odrţati. Prošlu godinu smo govorili da bi bilo dobro da se sastanemo na nekom
većem pčelinjaku pa ako budemo imali vremena sastati ćemo se a ako ne nećemo se ljutiti.
Molim tajnika da iznese pojedinosti o odlasku u Celje na meĎunarodnu pčelarsku manifestaciju
i o proslavi 20. godišnjice Pčelarskog društva Ogulin
Tajnik PD Ogulin gosp. Ivan Puškarić
Kada smo saznali za meĎunarodni sajam pčelarstva u Celju 19. oţujka ove godine sazvali smo
članove upravnog odbora i dogovorili da bi bilo dobro da uz pomoć koju smo zamolili od grada Ogulina
posjetimo i navedeni sajam pčelarske opreme i van granica Republike Hrvatske u Celju u Europskoj
uniji.
Zamolili smo gradonačelnika grada Ogulina, što je on i gradsko poglavarstvo odobrilo, pomoć
od 4.500,00 kn za autobus Autotransa sa 52 sjedala. Novac je već prebačen na račun PD Ogulin, što sam
već ranije i naveo i po obavljenom prijevozu tim novcem ćemo platiti prevozninu u Celje i natrag.
Cijena ulaza na sajam u Celju je 7 €, plativo u Eurima. Polazak bi bio 19. oţujka u 7,30 sati s
autobusnog kolodvora u Ogulinu.
Posjet predavanjima u Celju na sajmu bio bi prema vlastitom nahoĎenju u dogovoru s ostalim
sudionicima. Vrijeme boravka na sajmu takoĎer ćemo se dogovoriti za vrijeme putovanja i boravka na
sajmu.
Molimo Vas da se na meĎunarodni sajam pčelarstva ide kako bi se vidjela neka nova iskustva,
tehnologija pčelarenja i ostalo korišteno u Europskoj uniji. Kako smo organizirana grupa sačiniti ćemo
popis s imenima i prezimenima kako bi se lakše komuniciralo sa sluţbenim osobama na graničnim
prijelazima i policijom te Vas molim da se na vrijeme javite, krajnji rok do 15. oţujka tekuće godine
kako bi imali vremena organizirati sve potrebno. Za prijelaz granice moraju se imati nove osobne
iskaznice ili putovnice.
Član PD Ogulin: Kolić Ivan
Bilo bi dobro da se ide ranije kako bi se izbjegla guţva koja vlada na sajmu što znam iz vlastitog
iskustva jer sam išao i prijašnjih godina.
Tajnik PD Ogulin gosp. Ivan Puškarić
Prijedlog se usvaja i na sajam će se ići s polaskom u 6,30 sati s autobusnog kolodvora Ogulin.
Ove godine je 20. obljetnica osnivanja Pčelarskog društva Ogulin te smatramo da bi bilo lijepo
da 18. lipnja 2011. godine povodom obljetnice odrţimo pčelarski bal. Okupljanje bi bilo u 21,00 sat i
bio bi otvoren i za sve ostalo graĎanstvo obavezno s članovima Pčelarskog društva Ogulin i za sve koji
vole plesati i zabaviti se a bilo bi lijepo kada bi se i poneko okitio kao pčela, kao matica ili trut,
prigodno, pčelarski.
Organizacijski odbor nije do sada imenovan za što ima vremena ali pokušati će se pronaći
nekoliko vrijednih nagrada u obliku tombole. Iskoristiti će se prilika da bi se nekim članovima, koji su
to zasluţili, dodjele priznanje za dugi rad i doprinos u Pčelarskom društvu. Očekujemo neke prijatelje i
goste izvana, iz drugih ţupanija. Za sada mala tajna. Bal bi pratila prigodna ţiva muzika s naših
područja. Za sve ovo organizirati biti će nam potrebna i financijska pomoć koju ćemo zatraţiti. O svemu
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ovome iscrpno ćemo izvijestiti svakog našeg člana dostavljeno poštom kao i gostima da svi zajedno
uveličamo našu proslavu 20. obljetnice postojanja. Pripremiti će se nešto i za konzumaciju na bazi
pčelinjih proizvoda pa i nešto što će se i po prvi put u Ogulinu konzumirati. Zamoliti ćemo i naše drage
dame pčelarke da ispeku po koji kolač. Bal bi se odrţao u restoranu „Ive“ na Sabljacima iz razloga što
ostali ugostiteljski objekti u gradu Ogulinu i okolici nisu slobodni na taj dan.
Član PD Ogulin: gosp. Pauković
Primjećujem kako su svi članovi Pčelarskog društva disciplinirani, ne znam dali radi dobrog
vodstva ili discipline?
Predsjednik PD Ogulin gosp. Josip Bertović
Svi članovi PD Ogulin su disciplinirani i ujedno ih molim da se ide u Celje na meĎunarodni
sajam pčelarstva jer je ovo jedinstvena prilika koju bi bilo šteta propustiti.
Oni članovi koji se namjeravaju više baviti pčelarstvom trebali bi biti i članovi Pčelarskog
saveza da mogu lakše doći do poticaja koji će biti aktualni a za sve nejasnoće mogu se javiti kako bi im
se moglo pomoći.
Tajnik PD Ogulin gosp. Ivan Puškarić
Ove godine smo uspjeli odrţati lokalni poticaj koji vrijedi za grad Ogulin, 20 kn za 20 – 30
košnica i 30 kn za više od 30 košnica po košnici. Općina Josipdol isto kao i prošle godine. Izvijestili
smo sve sadašnje općine proizašle iz bivše općine Ogulin o pčelarenju, vrijednostima koje pčelarenje
donosi što bi lokalne samouprave trebale prepoznati kao vrijednosti i poticati svoje pčelare i financijski
pomagati što i čine navedeni grad Ogulin, općina Josipdol i općina Tounj a nadamo se da će se i ostale
općine tome pridruţiti. Kada doĎe vrijeme za popunu obrazaca za dodjelu poticaja biti će te na vrijeme
obaviješteni.
Član PD Ogulin gosp. Ivan Kolić
Oko potpora koje su najavljene na razini pčelarskog saveza Hrvatske jako sam skeptičan jer bi
moglo biti nereda u poticanju. Manji pčelari neće moći ostvariti poticaje jer će te iste poticaje pokupiti
veliki pčelari i za manje neće ostati ništa.
Predsjednik PD Ogulin gosp. Josip Bertović
U dodjeli poticaja HPS – a smo nemoćni, pokušati ćemo ga iskoristiti koliko budemo mogli i za
sada je to samo prijedlog i to ste dobili u pisanom obliku i vidjeti ćemo kada se to donese i usvoji kako
će ići a na vrijeme ćete o svemu biti obavješteni.
Član PD Ogulin gosp. Nikola Puškarić
Smatram da bi se trebali češće sastajati, razmjenjivati iskustva, informacije, bez obaveze i bez
poziva jedan dan u mjesecu, npr. prva subota u mjesecu pa tko doĎe.
Predsjednik PD Ogulin gosp. Josip Bertović
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Zbog obaveza svih nas pomalo je nemoguće svaki mjesec se sastajati ali ako tko od članova ima
neku potrebu, neko saznanje ili informaciju da bi bilo potrebno sazvati članove neka se javi i sakupiti će
se članstvo i odrţati sastanak.
Dogradonačelnik gosp. Vladimir Kubelka
Ţelim vas izvijestiti da se u utorak 1. oţujka 2011. god. u Ogulinu odrţava sastanak u svezi
Lider programa, razvoj ruralnog područja, okolnih područja, gdje grad Ogulin potiče okolne općine
naše bivše općine. Napraviti će se akcijska lokalna grupa. Cilj grupe je da se na odreĎenom području
predloţe neke ideje koje će biti interesantne za ovo područje, pa ako neko ima prijedlog ili ideju šta bi se
moglo napraviti i u pčelarstvu u bilo kojem mjestu bivše općine Ogulin neka se javi meni ili u gradu
Ogulinu pa ćemo vidjeti šta moţemo napraviti u tom smjeru. Tu će se moći ostvariti dosta poticaja
Europske unije gdje će ulog unije biti oko 75 % a vaš 25 %. Ovisno o prijedlogu ili ideji vidjeli bi dali bi
poticaji išli osobno ili preko udruge što i nije bitno. Razmislite i javite se jer nije zanemariv poticaj od
75%, moţete me slobodno nazvati ako imate kakva pitanja ili prijedlog.
Predsjednik PD Ogulin: Josip Bertović
Zahvaljujem dogradonačelniku na informacijama i ako nema više govornika zatvaram godišnju
skupštinu Pčelarskog društva Ogulin.

Sjednica je završena u

17.39 sati.

ZAPISNIČAR :

PREDSJEDNIK :

___________________________
(Petar Popović)

___________________________
(Josip Bertović)

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA :

1. ____________________________
(Ivan Kolić)

2. ____________________________
(Anton Špehar)
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