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U Zagrebu, 15. srpnja 2019. godine

ZAPISNIK
4. sjednice Odbora za tovno govedarstvo HPK, održanog 15. srpnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati u
dvorani za sastanke Hotela Zovko Zagreb, Sesvete, Slavonska avenija 59.
Sjednici Odbora prisustvovali su:
1. Zvonimir Širjan
2. Božidar Pankretić
3. Davorin Blažić
4. Filip Dragović
5. Mirko Ervačić
6. Toni Raič
7. Željko Mihelić
8. Ines Mandurić – Osatina Grupa
Odsutni članovi: Dražen Despotovski, Jure Murgić, Kristijan Šamarija, Marin Špigelski, Tomislav Babić i
Željko Mirosavljević.
Radni sastanak Odbora za tovno govedarstvo HPK otvorio je predsjednik Odbora za tovno govedarstvo, g.
Zvonko Širjan koji je na početku pozdravio sve prisutne i dao na glasanje predloženi Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potpore i povijesna prava u odnosu na novi ZPP
Natječaj za tov junadi iz podmjere 4.1. Mjera ruralnog razvoja
Stanje na tržištu
Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1)
Toni Raič izvijestio je prisutne o problematici glede povijesnih prava u sektoru govedarstva. Žele se
ujednačiti hektarskih prava što bi za stočare značilo da u hektarima mogu dobiti max. do 60% od prosječne
vrijednosti hektarskih prava. Sustav povijesnih prava u Europskoj uniji, posebice u starim državama
članicama dobro je poslože i onaj tko ih je stekao te ulagao u svoje proizvodne kapacitete ima trajni input a s
njima može i trgovati. 97% povijesnih prava u Hrvatskoj je ukinuto. G. Blažić dodao je da je u mliječnom
sektoru problematika ista.
Prijedlog je da se nadležnima uputi dopis u kojem se upućuje na ovu problematiku odnosno da se traži
revalorizacija prava za tvrtke koje su imale i održale proizvodnju. Osim navedenog, potrebno je spomenuti i
dobrobit životinja, odnosno ukazati na …
Ad 2)
G. Ervačić izvijestio je prisutne o problematici glede natječaja iz podmjere 4.1 za koji se odgađa objava
natječaja. Od veljače 2019. do danas natječaj nije objavljen. Ovakvo postupanje ne smatraju odgovornim i

profesionalnim. Smatraju da je potrebno poslati dopis u kojem se traži od odgovornih očitovanje te u roku od
7 dana traže raspisivanje natječaja. Dopis treba uputiti ministru te Premijeru Vlade.
Vezano uz ovu temu, prisutni su se složili kako se treba provesti revizija u Agenciji za plaćanja u
poljoprivredi kako bi se vidjelo tko je i koliko sredstava te po kojoj osnovi dobio budući da sustav nije
transparentan. Državna revizija i ARPA trebale bi napraviti kontrolu navedenog.
Ad 3)
Filip Dragović izvijestio je prisutne o aktualnim cijenama. U posljednjih 10 dana cijena je pala zbog panike
među ljudima. Klaonice su spustile cijenu na 15 kn. Viška stoke nema. Pik je također spustio cijenu.
G. Toni Raič istaknuo je kako je 'zelena energija' sustav koji u europskim zemljama dobro funkcionira te da
taj sustav treba usvojiti i u našoj stočarskoj proizvodnji. Tu je citirao g. Hogana koji je rekao kako su stočari
bez proizvodnje 'zelene energije' neodrživi. G. Raič dao je primjer s francuske farme na kojim je broj UG taj
koji diktira broj kilovata. G. Raič smatra kako bi se ova problematika trebala uputiti ministru Mariću, te da
postoji osnova da se ta inicijativa i kod nas ostvari. Potrebna je sinkronizacija ministarstva poljoprivrede i
ministarstva gospodarstva.
Završeno u 11:30 sati.
Zapisnik sastavila: Tomislava Hodalić
Predsjednik
Odbora za tovno govedarstvo
Zvonimir Širjan

