
 
 

 

 

 

 

 

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

U Zagrebu, 9.12.2019. 
 

ZAPISNIK S 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ODBORA ZA PERADARSTVO 

 

Sjednica se održala 3. prosinca (utorak) 2019. godine s početkom u 8:00 sati u prostorijama 

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

 

Nazočni članovi: Dražen Čurila, Božica Špoljar, Snježana Cingulin, Tihomir Zglavnik, Marinko 

Lisjak, Josip Herman, Marko Magdalenić i Zlatko Orsag. 

 

Ostali nazočni: Tomislava Hodalić - HPK 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:  

1. Konstituiranje Odbora za peradarstvo 

2. Prihvaćanje članova Odbora za peradarstvo 

3. Donošenje Poslovnika o radu Odbora za peradarstvo 

4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora. 

5. Priprema za sastanak kod ministrice poljoprivrede, 3.12.2019. u 10.00 sati. 

6. Razno 

 

Ad. 1 Konstituiranje Odbora za peradarstvo 

 

Sjednicu je otvorio g. Zlatko Orsag kao povjerenik ovog Odbora. Prisutni članovi jednoglasno su 

prihvatili predloženi Dnevni red. 

 

Ad. 2 Prihvaćanje članova Odbora za peradarstvo 

 

Svi prisutni članovi kratko su se predstavili i prihvaćeni su u Odbor za peradarstvo. To su: Dražen 

Čurila, Božica Špoljar, Snježana Cingulin, Tihomir Zglavnik, Marinko Lisjak, Josip Herman, 

Marko Magdalenić i Zlatko Orsag. Također, članovi su se složili da će, ukoliko još netko iskaže 

interes za sudjelovanjem u odboru, na sljedećim sjednicama biti prihvaćen kao član Odbora.  

 

Ad. 3 Donošenje Poslovnika o radu Odbora za peradarstvo 

 

Članovima odbora dan je Poslovnik o radu Odbora za peradarstvo. Nakon pregledavanja 

Poslovnika, članovi su glasovali za predloženi Poslovnik o radu Odbora te je on jednoglasno 

usvojen.  

 

Ad 4.  Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora. 

 

Za predsjednika ovog Odbora predložen je g. Dražena Čurilu. Budući da nije bilo drugih 

prijedloga, on je dan na glasovanje i jednoglasno je usvojen. G. Dražen Čurila izabran je za 

predsjednika Odbora za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore.  
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Za zamjenika predsjednika predložena je gospođa Božica Špoljar. Budući da nije bilo drugih 

prijedloga, on je dan na glasovanje i jednoglasno je prihvaćen. Gospođa Božica Špoljar izabrana je 

za zamjenicu predsjednika Odbora za peradarstvo Hrvatske poljoprivredne komore.  

 

Ad 5. Priprema za sastanak kod ministrice poljoprivrede, 3.12.2019. u 10.00 sati. 

 

Gospodin Zlatko Orsag dao je izvještaj sa sastanaka održanih u Briselu, u Odbora za peradarstvo i 

jaja (Copa Cogeca i EK), održanih 25. i 26. studenog 2019. godine.  

Osvrnuo se na trenutne cijene i trend cijena u sektoru peradarstva i jaja, uvozu i izvozu, tržišnim 

procjenama i dr. Prezentacija se šalje kao privitak ovog zapisnika. 

Članovi Odbora nastavili su raspravu o trenutnoj problematici s kojom se na terenu susreću. 

G. Tihomir Zglavnik istaknuo je kako je cjelokupna stočarska proizvodnja zapostavljena te ističe 

kako je žalosno što izostaju potpore u peradarskoj proizvodnji koja predstavlja vodeću stočarsku 

granu. Kratko je izvijestio o cijenama na domaćem i europskom tržištu: peradarstva i jaja. S 

obzirom na predložene teme za sastanak kod ministrice, predlaže da se osim teških i lakih linija 

spomene i puranska proizvodnja te ostale vrste peradi: patke, guske, fazani, prepelice te 

alternativnih uzgoja: zagorski puran, kokoš Hrvatica te križevačke i posavske kukmice. Potrebno 

je usklađivanje jer se u Europi javlja nedostatak alternativnih proizvoda. Taj segment proizvodnje 

u RH je zanemaren. Osvrnuo se i na dobrobit životinja, te predložio da se u okviru dobrobiti 

životinja na temelju pojavnosti žuljeva može ostvariti financijska sredstva.  

 

Dražen Čurila objasnio je tijek donošenja Pravilnika o dobrobiti životinja te koji su potrebni uvjeti 

da bi se potpora ostvarila (smanjenje gustoće, poboljšani uvjeti i sl.). Za brojlere je naglasio kako 

potporu može ostvariti samo organizator tova što ne ide u korist svim poljoprivrednicima. Članovi 

Odbora također su se složili da bi u slučaju proizvodnje brojlera posjednik životinja trebao 

ostvariti prava na financijsku pomoć u mjeri za dobrobit životinja. Marko Magdalenić istaknuo je 

kako su uvjeti za dobivanje dobrobiti nelogični; da bi ostvarili financijska sredstva u iznosu od 

oko 10.000 kuna, trebaju smanjiti populaciju (gustoću) peradi čime gube oko 100.000 kuna.  

Zaključili su kako bi napisali predložene izmjene pravilnika vezano uz mjeru 14, Dobrobit 

životinja.  

 

Vezano uz Newcastle bolest – g. Tihomir Zglavnik istaknuo je kako se u hrvatskoj kontinuirano 

provodi cijepljenje protiv ove bolesti i zbog toga nije već dugo evidentirana, no ne možemo znati 

da li se nalazi u divljih ptica. Također, istaknuo je kako bi potencijalno nastale štete zbog ne 

cijepljenja mogle biti izrazito velike i s velikim posljedicama na čitavu proizvodnju.  

Gospođa Špoljar je naglasila da se na razini države, sve ostale naredbe za cijepljenje financiraju iz 

državnog proračuna, te je iz tog razloga potrebno osigurati sredstva i za cijepljenje protiv 

Newcastle bolest.  

Također, gospođa Špoljar je naglasila kako je potrebno osnovati Fond solidarnosti – socijalni 

fond koji bi osigurao pomoć u slučaju šteta u peradarskoj proizvodnji prilikom gubitka većeg od 

20%.  Osiguravajuće kuće ne idu 'na ruku' proizvođačima i iz tog razloga proizvođači se ne 

odlučuju na osiguranje svoje peradi putem osiguravajućih kuća. Budući da je tov brojlera jedan od 

najrizičnijih skupina, traže osnivanje fonda koji bi trebao iznositi od 3-5 Mil. HRK.  

 

Sastanak je završio u 9.50 sati.  

 

Zapisnik je sastavila: Tomislava Hodalić 
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Mladen Jakopović 

 


