
Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskog pčelarskog saveza, a u svezi članka 20. Pravilnika o 
držanju pčela i katastru pčelinje paše („Narodne novine“ broj 18/08, 29/13, 42/13 i 65/14), 
Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 23.siječnja 2015. godine donio je slijedeću  
  
  

      O D L U K U 
o prikupljanju i  rasporedu financijskih sredstava 

  
  

Članak 1. 
 
Ovom odlukom utvrđuje se način prikupljanja, te raspored financijskih sredstava radi 
osiguranja provedbe aktivnosti prema Nacionalnom programu potpora za pčelarstvo za 
razdoblje 2014. – 2016. godine, a sukladno odredbama Pravilnika o držanju pčela i katastru 
pčelinje paše za razdoblje 2015. godine. 

  
 

Članak 2. 
 
Sukladno odredbama članaka 18. i 19. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, 
(„Narodne novine“ broj 18/08, 29/13, 42/13 i 65/14) aktivnosti prikupljanja podataka na terenu 
provoditi će povjerenici, kojima su pčelari dužni davati podatke vezane uz ažuriranje 
podataka o brojnom stanju pčelinjih zajednica, te svih ostalih promjena. 

  
 

Članak 3. 
 
Prilikom dostavljenih podataka o brojnom stanju pčelinjih zajednica povjereniku, svaki pčelar 
koji je član Hrvatskog pčelarskog saveza treba uplatiti po 2,00 kune (dvije) naknade 
(temeljem Odluke Upravnog odbora  od dana 26. 01. 2012.godine      ) za svaku pčelinju 
zajednicu u svrhu ažuriranja podataka u Evidenciji pčelara i pčelinjaka, dok svaki pčelar koji 
nije član Hrvatskog pčelarskog saveza, a ažurira svoje podatke dužan je platiti u svrhu 
ažuriranja 3,50 kune (temeljem Odluke Upravnog odbora Hrvatskog pčelarskog saveza  od 
dana 26.01.2012. godine) po pčelinjoj zajednici.  
Krajnji rok za ažuriranje podataka za potrebe Evidencije pčelara i pčelinjaka je 30.03.2015. 
godine. 
  

Članak 4. 
 
Prikupljena financijska sredstva utrošiti će se namjenski na slijedeći način:  
 
a) za pokriće putnih troškova povjerenika na terenu u svrhu prikupljanja podataka za 
Evidenciju pčelara i pčelinjaka.  
Pravo na isplatu putnih troškova povjerenik ostvaruje temeljem odredaba članka 3. ove 
odluke, te Odluke pčelarske udruge.  Isplata će se vršiti putem putnih naloga uz obvezu 
ispunjavanja Izvješća o službenom putovanju koje je obveza povjerenika koji potražuje 
naknadu putnih troškova. U slučaju potraživanja putnih troškova Povjerenik koji iste 
potražuje dužan je ispuniti i vlastoručno potpisati obrazac kojim se odriče potraživanja na ime 
naknade za izvršeni posao Povjerenika temeljem ugovora o djelu. Razlika između 
naplaćenih putnih troškova Povjerenika, pa do punog prikupljenog iznosa naknada, ostaje 
pčelarskoj udruzi. 

  
b) za isplatu naknade za izvršeni posao povjereniku (u daljem tekstu: Naknada) koja se 
isplaćuje temeljem ugovora o djelu uz obvezu ispunjavanja Izvješća o izvršenom poslu.  



Naknada povjereniku za izvršeni posao ograničena je na način da se svakom povjereniku, 
kojem se ista naknada isplaćuje, obračunava: ukupna ubrana bruto naknada iz članka 3. ove 
Odluke umanjena za iznos od 0,50 kn po zajednici iz članka 6. ove Odluke, te davanja za 
poreze i doprinose temeljem ugovora o djelu.  
  
 

Članak 5. 
 
Prikupljena sredstva uplaćuju se na račun pčelarske udruge čiji je povjerenik provodio 
aktivnosti ažuriranja podataka. 
  

Članak 6. 
 
Prikupljena i položena sredstva od naknada na račun pčelarskih udruga raspoređuju se na 
način da se 0,50 kuna za svaku pčelinju zajednicu koja je upisana u Evidenciju pčelara i 
pčelinjaka na području djelovanja pčelarske udruge u svrhu ažuriranja podataka za potrebe 
navedene evidencije, pčelarska udruga uplaćuje na račun Hrvatskog pčelarskog saveza 
HR2524840081100687902, uz naznaku poziv na broj primatelja:802014, te svrhe uplate: 
Ažuriranje podataka za Evidenciju pčelara i pčelinjaka 2015.g. 
  

Članak 7. 
 
Pčelarske udruge donose odluku o modelu plaćanja troškova povjerenika u svrhu 
prikupljanja podataka za Evidenciju pčelara i pčelinjaka. 
  
  

Članak 8. 
 
Preostali iznos sredstava prikupljenih ažuriranjem podataka za Evidenciju pčelara i 
pčelinjaka, nakon podmirenja troškova povjerenika i HPS-a, ostaje za potrebe manipulativnih 
troškova pčelarske udruge. 
  
  

Članak 9. 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
  
 
 
Broj:152/2015. 
Zagreb, 23.01.2015.g. 
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