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Poštovani 

U nastavku pismena dostavljam Vam Prijedlog plana i programa Hrvatskog Pčelarskog Saveza kao 
kandidat za predsjednika u narednom mandatnom razdoblju od pet godina. 

CV – Slavko Stojanović 

Rođen sam u Slavonskom brodu prije 63 godine, djetinjstvo do polaska u osnovnu školu proveo 
u Babinoj Gredi, a po odlasku roditelja za boljim poslom selimo se u Osijek gdje sam završio osnovnu, 
srednju školu i građevinu.  

 Prvo zaposlenje sam dobio 1985 godine na Građevinskom fakultetu u Osijeku, a potom u IGH 
poslovnom centru Osijek. Početkom Domovinskog rata uključujem se u odrede narodne zaštite pri MO 
Retfala, a dolaskom prvih oklopnih vozila postajem zapovjednik oklopne postrojbe osječke 160. 
brigade. Moj životni put najviše se odnosi na rad u Ministarstvu obrane gdje sam nakon pričuvnih 
postrojbi bio u Zapovjedništvu 3. korpusa na dužnosti Načelnika oklopništva, potom 5. gardijska 
brigada, 302. Logistička brigada na poziciji Načelnika stožera, ponovo gardijska oklopno mehanizirana 
brigada i Zapovjedništvo za obuku u Osijeku, a 2010. godine sam bio u misiji UN na Golanskoj visoravni 
na dužnosti Zapovjednika Hrvatskog kontingenta. Umirovljen sam 2015. godine sa punim radnim 
stažom. 

 Sa suprugom, tri sina i dvije kćeri živim u Osijeku u vlastitoj kući. 

 Što se tiče pčelarstva istim se bavim od 1986. godine kada sam počeo sa stacionarnim 
pčelarenjem sa 5 LR košnica na vlastitom imanju, a napominjem da me ljubav za pčelarstvom veže još 
iz djetinjstva kada je moj djed imao 5 košnica. Nakon 15. godina bavljenja stacionarnim pčelarstvom 
krećem u seleće pčelarenje kojim sa bavim i danas, imam kamion sa 56 LR košnica. 

 Član sam najstarije pčelarske udruge u Republici Hrvatskoj „Pčela“ Osijek, gdje sam na dužnosti 
predsjednika udruge od 2012. godine i sve do danas. Moj rad u udruzi je prepoznat pa sam od 2015. 
godine izabran za predsjednika Županijskog saveza pčelara Osječko – baranjske županije, a na istoj 
dužnosti sam i danas. Tijekom rada smo dosta sudjelovali sa svojim prijedlozima prema Hrvatskom 
Pčelarskom Savezu, neki su prihvaćeni , neki nisu ali to je za očekivati i drago mi je da smo imalo 
doprinijeli pčelarima lijepe naše. 

 

 

PLAN I PROGRAM RADA HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA  ( 2022. – 2027. ) 

Svoje promišljanje oko rada Hrvatskog pčelarskog saveza i ideje sagledavao sam kroz moje angažiranje 
u radu moje udruge i županijskog saveza pčelara Osječko – baranjske županije. Plan sam zamislio kroz 
nekoliko područja i točaka definiranih kroz pojedine tematske cjeline. 

 



 

 

a) HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ U BUDUĆNOSTI 

 

Kao krovna organizacija svih pčelara u Republici Hrvatskoj treba definirati područja rada i ključne 
dokumenta za naredni period kao što su: 

- Strategija pčelarstva, temeljni dokument koji treba biti u potpori temeljnih dokumenata 
Ministarstva poljoprivrede, strategija za pet, deset godina. Uključiti resorno ministarstvo, 
fakultete i znanstvene institucije u izradi, 

- Promišljanje o Institutu pčelarstva koji bi se bavio problematikom zdravlja pčela, istraživanja u 
domeni otpornosti pčela na varoozu, praćenje kvalitete matica i nadasve zaštita naše 
autohtone sive pčele, 

- Status temeljnih dokumenata za funkcioniranje Hrvatskog Pčelarskog saveza, poglavito Statuta 
koji je nedavno usvojen, sačiniti kvalitetnu analizu i dati prijedloge na kojima maksimalno 
koristiti savjete i iskustva pčelarskih udruga, 

- Definiranje statusa predsjednika Hrvatskog Pčelarskog Saveza, volonter, pola radnog vremena, 
ugovor o djelu ili bilo koji model koji će motivirati predsjednika za maksimalnim angažiranjem 
na poslovima za koje radi, uvažavajući financijski okvir saveza, 

- Sagledati status i razinu izrađenosti temeljnih dokumenata, pravilnika i uredbi koje se već 
godinama rade te utjecati na Ministarstvo poljoprivrede da prihvati i uobziri prijedloge pčelara 
kroz Hrvatski pčelarski Savez, 

- Iznalaženje rješenja za radne uvjete djelatnika Saveza, kvalitetniji prostor na širem prostoru 
grada Zagreba, ne samo poboljšanje radnih uvjeta djelatnika, već i organizaciju oglednog 
pčelinjaka sa različitim tipovima košnica koje su se koristile kroz povijest u republici Hrvatskoj, 
a ujedno obzirom na izazove u pčelarstvu mogu koristiti za različite tipove znanstvenih 
istraživanja, 

- Uspostaviti kvalitetnije odnose sa Ministarstvom poljoprivrede, savjetodavnom službom, 
posebice za pčelarski sektor i vidjeti na koji način se mogu kvalitetno koristiti njihove usluge i 
znanje, a isto tako i srodnim fakultetima i znanstvenim institucijama. 

- Reorganizirati broj sjednica Upravnog odbora klasičnim sastancima, u svakom slučaju 
intenzivirati rad a naravno ne ukinuti planirane aktivnosti, već ih usmjeriti na dnevnu 
komunikaciju, tjedne sastanke o aktivnim temama preko dostupnih mreža ( ZOOM… ), gdje će 
se u određene termine na zahtjev predsjednika sastati i odraditi sastanke uživo i bez većih 
ograničenja, poglavito u vrijeme intenzivnijih aktivnosti na pčelinjacima, 

- Sagledati razinu gotovosti službenih pčelarskih odora i pokrenuti izradu u suglasnosti sa 
pčelarskim udrugama, definiranje svih elemenata odore, ljetna , zimska, svečana, cijena koja 
će biti za pčelare, kao i mogući benefiti kod naručivanja od strane udruga, za promišljanje. 

 

b) ZDRAVLJE PČELA I SKRB O PČELINJIM ZAJEDNICAMA 

 

- Pratiti stanje zaraženosti područja Republike Hrvatske sa Američkom gnjiloćom u cilju 
smanjena širenja zaraze, kao i sigurnosti selećeg pčelarstva, uključujući nadležne veterinarske 



službe i institucije, a sa ciljem pravodobne pomoći pčelarima u ostvarivanju pravične neknade 
sukladno pozitivnim zakonskim propisima, 

- Edukacija pčelara o nadolazećim bolestima i zarazama uzrokovanih različitim čimbenicima o 
kojima se priča i polako se primiču i našim pčelarima, kao i načini suzbijanja i prevencije, 

- Monitoring uporabe pesticida ( nažalost još uvijek su prisutni i čine nam velike štete ), načini 
reakcije i postupanja pčelara, stručnih službi, veterinara, policije i svih koji mogu pomoći u 
sustavu monitoringa, izradom kratke brošure sa uputom za postupanje gdje će svi sudionici 
dati svoje priloge, a udruge imati u svojim prostorijama, 

- Sagledati kakve su mogućnosti oko izrade pravilnika o kvaliteti pčelinjeg voska 

 

c) OPĆENITO O POBOLJŠANJU STATUSA HPS-a I PČELARA 

 

- Koristiti mjeru 7. i 8. Nacionalnog pčelarskog programa i intenzivnije nastupati sa ciljem 
promocije pčelara, pčelarskih proizvoda, kao i edukacijom korisnika o učinkovitosti meda i 
pčelinjih  proizvoda na zdravlje ljudi. 

- Koristiti dnevna, tjedna i mjesečna izdanja različitih glasila u kojima sudjelovati o radu 
pčelarske populacije, problematici i prijedlozima za poboljšanje, 

- Preko članova Upravnog odbora, potpredsjednika sudjelovati na lokalnim javnim tribinama, 
promocijama a sa temeljnim ciljem predstavljanja Hrvatskog pčelarskog Saveza i njegovom 
radu, kako u zemlji tako i u inozemstvu, 

- Intenzivirati aktivnosti oko korištenja nacionalne staklenke za med u svim veličinama, proučiti 
i doraditi postojeći Pravilnik o korištenju nacionalne staklenke za med ako ima potrebe, a sve 
u cilju zaštite autohtonog domaćeg meda proizvedenog u našim pčelinjacima, 

- Izraditi Internet stranicu Hrvatskog pčelarskog Saveza sa prepoznatljivim sadržajem gdje će 
svaki putnik namjernik moći dobiti cjelokupnu sliku o hrvatskom pčelarstvu i radu Hrvatskog 
Pčelarskog Saveza, na Internet stranici imati CV saveza od osnutka do danas, povijest izlaženja 
Hrvatske pčele, pregled svih predsjednika od osnivanja do danas, pregled svih urednika 
Hrvatske pčele i puno zanimljivih sadržaja, te reagiranje i stavljanje zanimljivosti odmah po 
potvrđivanju vjerodostojnosti podataka,  

- Izraditi ogledni primjerak Pašnog reda, unificirati sve točke sadržaja tako da svi na području 
republike Hrvatske budu jedinstveni po sadržaju. 
 

d) PRAVNA REGULATIVA 

 

- Proučiti trenutne dokumente Hrvatskog Pčelarskog saveza koji definiraju sistematizaciju 
radnih mjesta zaposlenika i po potrebi doraditi i promijeniti, 

- Pratiti sve Pravilnike i po potrebi reagirati sa ciljem završetka istih ili pokrenuti inicijativu za 
doradu sukladno pozitivnim zakonskim propisima, 

- Nacionalni pčelarski program za razdoblje 2022. – 2027. proučiti i vidjeti kakve su mogućnosti 
korekcije i dorade a u cilju  poboljšanja statusa pčelara, 

- Pokrenuti proceduru rješavanja statusa napuštenih pčelinjaka, koji se nalaze u službenoj 
Evidencije pčelara i pčelinjaka, kao ih izbrisati iz evidencije jer već nekoliko godina predstavljaju 
ozbiljan problem za sve pčelare, 

- Uključiti se u rad stručnih tijela ( Hrvatske poljoprivredne komore… ) i potencirati da se čuje 
glas pčelarske populacije,  



 

 

 

 

e) OSTALE AKTIVNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ I SA DRUGIM SAVEZIMA 

 

- Pokrenuti inicijativu za osnivanje Zaklade „Milan Kramer“, koja bi bila u potpori pčelara na 
način da se sredstvima fonda usavršavaju mladi znanstvenici na doktorskim studijima iz 
područja pčelarstva, sa definiranjem obveza po završetku doktorata prema hrvatskim 
pčelarima, pomoć pčelarima u slučaju izvanrednih situacijama a sukladno važećim aktima 
Zaklade, definirati načine financiranja sukladno pozitivnim zakonskim propisima za osnivanje 
zaklade.  

- Jednom godišnje ili po potrebi organizirati sastanke sa pčelarskim udrugama sa područja 
„Zelene“ i „Plave“ Hrvatske a sa ciljem proširivanja suradnje u pčelarskom sektoru. 

- Organizirati po potrebi okrugli stol iz tema bliskih pčelarskom sektoru sa drugim savezima iz 
okruženja, 

- Izraditi Plan sudjelovanja i razine proslava obljetnica pčelarskih udruga u kojima će se kao gost 
odazvati predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza ili netko od predsjednika, odnosno član 
Upravnog odbora Hrvatskog pčelarskog saveza, također isti dostaviti udrugama na postupanje, 

 

f) FINANCIJE I DOBIT 

 

- Poduzeti aktivnosti i mjere za povećanjem broja članova Hrvatskog Pčelarskog Saveza kojim bi 
se financijski osnažio Savez, 

- Sagledati na kojim se projektima može uključiti Hrvatski Pčelarski Savez a u cilju financijske 
neovisnosti, 

- Vidjeti još koji način financiranja je dostupan Hrvatskom pčelarskom savezu i način 
participiranja na dobivanju dodatnih sredstava za rad, 
 
 

g) ČASOPIS „ HRVATSKA PČELA“  SA IDEJAMA ZA POBOLJŠANJE 

 

- Uvesti u časopisu rubriku „pitanja za predsjednika HPS-a“ u kojoj će se odgovarati na ozbiljna 
pitanja pčelara i udruga, naravno samo na korektne upite dostavljena putem službene pošte, 
raspoloživim kanalima, 

- Također poraditi na rubrici u kojoj bi se donosili prijevodi zanimljivih članaka iz drugih zemalja, 
poglavito što je Hrvatski savez pretplaćen na neke od njih, a pitam se gdje uopće završavaju i 
kome služe, 

- Kao priloge u Hrvatskoj pčeli u vidu različitih upitnika koje smo dobivamo, u narednom periodu 
dati na izradu različite edukativne letke koje će pčelari koristiti u svom radu ( kalendar matica, 
razvoj pčele, truta, zanimljivosti iz pčelarskog života …. ) 






