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U Zagrebu, 29.04.2020.

ZAPISNIK S 5. ONLINE SJEDNICE ODBORA ZA POVRTLARSTVO I KRUMPIR
Peta sjednica Odbora održala se 28.travnja 2020. godine s početkom u 20:30, putem aplikacije
ZOOM-online zbog nemogućnosti fizičkog sastajanja.
Nazočni članovi: Predsjednik Odbora HPK za povrtlarstvo i krumpir Vjekoslav Budanec te
članovi: Damir Mesarić, Hrvoje Gregurić, i Mario Lasan.
Ostali nazočni: Tomislava Hodalić
Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Situacija u sektoru uslijed pandemije COVID – 19
2. Prijedlozi mjera pomoći
3. Razno

Ad 1. Situacija u sektoru uslijed pandemije COVID - 19
Članovi Odbora istaknuli su kako su kroz ovo vrijeme bili u kontaktu te su komunicirali o
problemima koji se javljaju uslijed COVID-19 pandemije.
Ad 2. Prijedlozi mjera pomoći
Budanec i Gregurć govorili su o najavi Ministarstva poljoprivrede da će raspisati jednu mjeru iz
Programa ruralnog razvoja koja će biti isključivo za izgradnju plastenika (max. iznos potpore po
OPG-u do 100.000 eura) a realizacija tog natječaja išla bi već ove godine. Raspravljalo se o
uvjetima natječaja te su članovi istaknuli kako je važno da netko od članova Odbora bude u
Povjerenstvu za izradu tog Pravilnika. Informacije iz Ministarstva su da bi taj pravilnik bio
jednostavniji i brži. Prijedlog koji se javio je da se na taj natječaj ne mogu javiti oni koji su do sad
već prošli na dva natječaja. Također, raspravljalo se i mogućnosti grijanja termalnom vodom u
plastenicima kao i na druge načine; peletima, biomasom i sl.
Zaključak: predsjednik Odbora, g. Budanec čuti će se s pomoćnikom Tušekom te će saznati više
informacija o ovom natječaju.
- Potrebno je provjeriti s Ministarstvom Graditeljstva kako su definirani uvjeti za izgradnju
plastenika. Potrebno uputiti dopis Ministarstvu graditeljstva da se provjeri taj status.
Gregurić je dao prijedlog da se kroz HAMAG BICRO omoguće kreditne linije za one
poljoprivrednike koji imaju zaostatke neplaćenih repromaterijala te da na taj način retroaktivno
zatvore postojeća dugovanja. Time bi se, s obzirom na tešku situaciju, pomoglo onima koji su se
našli u financijskom problemu.
Zaključak: Uputit ćemo Dopis prema Ministarstvu poljoprivrede, Hamag BICRO i Ministarstvu
financija u kojem tražimo navedeno.

Gregurić je istaknuo kako je sada ključni trenutak da se napravi pritisak prema Ministarstvu
poljoprivrede vezano uz označavanje poljoprivrednih proizvoda. Time bi se dovelo reda na tržište.
S time se složio i g. Mesarić te je spomenuo prijedlog g. Luke Cvitana koji je dao primjer poreznih
brojeva kojima bi se pratio tijek robe kako to funkcionira u Mađarskoj npr. Tako bi se na kraj
došao ili barem smanjio broj nepoštenih trgovačkih praksi.
Gregurić je predložio da se PDV na repromaterijal vrati na 25% i to iz dva razloga:
1) poljoprivrednici nisu konkurentni – plaćaju veći iznos repromaterijala u odnosu na one koji
nisu u sustavu PDV-a
2) to bi bio dodatan poticaj za proizvođače
Članovi su se složili s prijedlogu i smatraju da se taj prijedlog treba poslati prema Ministarstvu
poljoprivrede.
Ad 3. Razno
Damir Mesarić izvijestio je sve prisutne o problemu s klorprofamom i tijeku dogovora s
Ministarstvom poljoprivrede. Rok do kojeg se ova aktivna tvar smije koristiti je 8. listopada 2020.
a pitanje je hoće li se tako tretirani krumpir smjeti nalaziti na tržištu. Aktivno rade i dalje te
očekuju novi sastanak 11. svibnja u Ministarstvu poljoprivrede gdje će predložiti nove mjere za
rješavanje ove problematike.
Prijedlog je da se pošalje Dopis prema Copa Cogeci u kojem se traži produljenje korištenja ove
aktivne tvari budući da se zbog novonastalih okolnosti ne može ostvariti provedba predloženog
natječaja.
Sastanak je završio u 21:20 sati.
Zapisnik je sastavila: Tomislava Hodalić
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