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Zagreb, 25.veljače 2020.god.

ZAPISNIK S 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
ODBORA ZA RURALNI RAZVOJ I TEHNOLOŠKE INOVACIJE
Sjednica se održala 31. siječnja (petak) 2020. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama
Hrvatske poljoprivredne komore na adresi Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
Nazočni članovi: Slavko Šare, Melita Vrbanek, Tea Kurfürst, Branka Šakić Bobić, Katarina Pleša
Jakovljević, Rebeka Sitaš, Matej Odvorčić, Igor Rešetar, Snježana Dianežević, Nataša Abramović,
Jurica Jašinski, Miljenko Konjačić, Nikola Aleksić, Ivana Dević, Marijan Balić, Darko Grivičić, Jan
Marinac, Ivona Hulenić

Ostali nazočni: Mladen Jakopović, Mate Brlošić, Antun Vrakić, Tajana Radić, Matea Ćosić
(HPK)
Za sastanak je predložen sljedeći Dnevni red:
1. Konstituiranje Odbora za ruralni razvoj i tehnološke inovacije
2. Prihvaćanje članova Odbora za ruralni razvoj i tehnološke inovacije
3. Donošenje Poslovnika o radu Odbora za ruralni razvoj i tehnološke inovacije
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.
5. Razno
Točka 1.
G. Šare kao povjerenik otvorio je sjednicu i imenovao zapisničara te javno iznio imena i
prezimena osoba koje su iskazale interes na javni poziv objavljen na stranicama Hrvatske
poljoprivredne komore.
Točka 2.
Na poziv su se javili sljedeći:
1. Matej Odvorčić, 2. Nataša Abramović, 3. Slavko Šare, 4: Katarina Pleša Jakovljević,
5. Snježana Dijanežević, 6. Melita Vrbanek, 7. prof. Branka Šakić Bobić, 8. Ivana Dević,
9. prof. Miljenko Konjačić, 10. Tea Kurfurst, 11. Nikola Aleksić, 12. Rebeka Sitaš,
12. Jurica Jašinski, 13. Darko Grivičić, 14. Igor Rešetar, 15.Marijan Balić. Za rad u Odboru
javili su se i: Jan Marinac, Ivona Hulenić te Josip Vrbanek no nisu mogli prisustvovati na
sjednici. Svi prisutni na upit povjerenika, prihvatili su članstvo u HPK.
Točka 3.
Donošenje Poslovnika o radu Odbora za ruralni razvoj i tehnološke inovacije. Poslovnik je
jednoglasno usvojen od strane članova Odbora.
Točka 4.
Povjerenik je predao riječ predsjedniku HPK, g. Mladenu Jakopoviću. Predsjednik je pozdravio
okupljene te istaknuo kako HPK zadnje dvije godine radi na sektorskim odborima smatrajući
da sektori mogu najbolje iznijeti problematiku hrvatske poljoprivrede. Istaknuo je kako vjeruje

da su se svi samoinicijativno i s namjerama pridonošenja uključili u rad Odbora te da očekuje
kako će ovakvi odbori posebno što se tiče Odbora za ruralni razvoj i sličnih, donositi dobre
odluke za poljoprivredu u cjelini. Istaknuo je kako Upravni odbor (UO) uvijek poštuje
mišljenje svih Odbora, osim kada su ona međusobno suprotstavljena te u tom slučaju donosi
konačno mišljenje s kojim se nastupa prema Ministarstvu.
Gđa. Abramović predložila je g. Slavka Šaru za predsjednika Odbora, a za zamjenicu gđu.
Melitu Vrbanek. G. Jašinski je predložen za predsjednika Odbora pismenim putem ispred
udruge OPG život no isti povlači prijedlog. Prijedlozi za predsjednika i zamjenika su
jednoglasno izglasani te je time g. Šare imenovan kao predsjednik Odbora, a gđa. Vrbanek kao
zamjenica.
Točka 5.
G. Slavko Šare se kao predsjednik Odbora ukratko obratio okupljenima te predao riječ
prisutnim gostima i potom članovima.
G. Vrakić je istaknuo kako je svaki dosadašnji odbor predstavljao cijelu Hrvatsku pa
tako i ovaj što je veoma bitno te je istaknuo odgovornost ovoga Odbora te predstavljanje
cjelokupne problematike ministrici. Također, naglasio je kako je na sastancima s Ministarstvom
ključno iznositi jednoglasne zaključke, koje je izglasala natpolovična većina Odbora. G. Brlošić
je istaknuo važnost donošenja i uvršatavanja bitnih prijedloga odbora prema Ministarstvu
poljoprivrede i zatim prma Copa Cogeci u Briselu . Uz to, naglasio je važnost ove godine po
pitanju planiranja za iduće 7-godišnje razdoblje. G. Darko Grivičić ističe važnost ovoga odbora
i da se mora boriti za daljnju proizvodnju u Hrvatskoj. Kao i ostali prethodni predsjednici
naglasio je kompleksnost, ali i iznimnu važnost definiranja aktivnog poljoprivrednika na način
da se potiču istinski radnici.
Odboru se obratila i gđa Ivana Dević, zamjenica ravnatelja Agencije za ruralni razvoj
Zadarske županije. Istaknula je kako Agencija od 2013. godine prati Program RR. Isti je tek
krajem 2015. godine je prihvaćen, a pravilnici su postali aktivni 2017.god. EK je 2015. poslala
387 komentara na predani nacrt te odgovorila da se smanji administracija koju smo sami
propisali. Agencija je upozoravala što će se dogoditi s Mjerom 4 i povezanim društvima preko
eSavjetovanja no sva ukazivanja prema Ministarstvu su odbijena. Naglasila je kako je dobar rad
ovoga Odbora ustvari podloga za daljnji rad svih drugih Odbora te je uz to dodala kako je
potrebno posložiti pravilnike, mjere i drugo kako bi naši poljoprivrednici mogli raditi.
Iz Udruge Život istaknuli su kako je potrebno riješiti prava redovnih studenata koji se
žele dodatno razvijati na svome OPG-u, budući da se ne mogu prijaviti na Mjeru 4.1.1..
Naglašeno je kako je potrebno ukloniti ograničenja kako bi se mladi školovani poljoprivrednici
mogli razvijati od početka. Drugi dio problematike je nepravedna raspodjela sredstava u
mjerama, na velike i male poljoprivrednike gdje treba uzeti u obzir da imamo veći broj malih
poljoprivrednika te da prema njima treba ići veći broj sredstava na natječajima.
Gđa. Vrbanek se zahvalila na ukazanom povjerenju te je navela kako bi u novom paketu
bilo dobro da se zna površina Republike Hrvatske, koliki je udio pašnjaka te da se njihova
problematika sa Hrvatskim šumama riješi. S obzirom na to da druge zemlje poput Španjolske i
drugih koriste takva područja, ista bi mogla i Hrvatskoj biti od koristi.
Gđa Abramović je istaknula kako se zastupnica Ruža Tomašić začudila, vezano za
žensko poduzetništvo i ostanak žena u ruralnom području, s obzirom na to da Europska unija
daje velika sredstava po tom pitanju, no pitanje je gdje su ta sredstva za Hrvatsku budući da
veliki broj nositelja poljoprivrednih gospodarstava čine upravo žene. Gđa. Vrbanek dodaje
kako je u ovom sazivu Eu parlamenta bila čak izglasana mjera, ali ju nažalost niti jedna država
članica nije provela.
G. Brlošić je istaknuo kako treba težiti ka tome da izravna plaćanja u drugom stupu
budu puno veća za novo razdoblje pri čemu Europa daje naglasak na aktivnom
poljoprivredniku koji će po definiciji imati pravo koristiti izravna plaćanja. Istaknuo je kako su
poljoprivrednici u ovom programskom razdoblju izgubili u prosjeku oko 20%, dakle jedan

cijeli godišnji proračun. Također, istaknuo je kako HPK po pitanju šumskih zemljišta, pašnjaka
itd., dosta intenzivno radi na tome. Stav je da se sve ono što nije šuma izvadi iz šumskog
gospodarskog pojasa i stavi u funkciju pašarenja i stočarenja, podizanje nekih nasada ili oranica
gdje se može itd. Također, potrebno je riješiti pitanje zemljišta, definiranja aktivnog
poljoprivrednika. Istaknuo je kako smo sada svi mudriji u prilaganju te da bi barem 60%
gospodarstava trebalo sudjelovati u ruralnom razvoju i aktivni poljoprivrednik i pravi
poljoprivrednik.
Gđa Radić je predstavila Komoru od osnutka te sliku i strukturu Komore danas. HPK na
nacionalnoj razini sudjeluje u savjetima, povjerenstvima te različitim odborima. G. Radić ističe
kako je ključno da interesi koje Komora zastupa budu zajednički, a ne pojedinačni. Naglasila je
od 2014. godine članstvo u okviru Copa Cogeca-e (CC) koja sudjeluje na sastancima Vijeća
Komisije te je najreferentniji predstavnik poljoprivrednih proizvođača. Sektorski odbori HPK
povezani su sa Odborima na razini Komisije. Budući da je poljoprivredni sektor gotovo 40%
proračuna na razini EU on i pretpostavlja najteže pregovore u odnosu na gotovo sve sektore.
Ključno je raspraviti trenutna 3 dokumenta koji su u procesu: Europski zeleni plan, u okviru
njega, Strategiju „Od polja do stola“ te istovremeno Uredbu o Strateškim planovima ZPP-a. Na
nacionalnoj razini je temeljem pritisaka HPK izmijenjen postupak izrade strateškog plana
budući da je sada stavljen naglasak na reviziju (pomoću SWOT analiza), a zatim se definiraju
potrebe i na kraju donose intervencije.
Gđa. Radić istaknula je kako je za novo razdoblje potrebno raspraviti: proračun, definiranje
pravog poljoprivrednika (hoće li se gledati prema prihodima, (većinski) primarnoj djelatnosti,
po zaposlenicima, doprinosima itd.), konvergenciju (različiti su iznosi potpora prema po
državama članicama). HPK je provela 2 analize na terenu, a u tijeku je i treća. Članovima
Odbora biti će poslan prijedlog definicije pravog poljoprivrednika od strane Copa Cogeca-e te
do sada zaprimljene odgovore kao temelj za daljnju raspravu.
G. Šare je istaknuo kako kao predsjednik Odbora očekuje od svih članova odbora da bez
ustručavanja svojom stručnošću doprinesu radu Odbora šaljući svoja mišljenja prema Komori.
Mišljenja će se zatim sumirati, grupirati prema područjima, i dati dalje na mišljenje. Također,
napomenuo je kako za svakoga postoje specifična zaduženja bilo na terenu ili u znanosti i dr.
Na kraju je upitao prisutne postoje li neki drugi prijedlozi ili pitanja. S obzirom na to da nije
ništa više dodano, predsjednik je zaključio kako je sjednica bio plodonosna i svrsi shodan te je
istu zaključio.
Sastanak je završio u 15.45.
Zapisnik sastavila: Matea Ćosić
Predsjednik
Odbora za ruralni razvoj
i tehnološke inovacije
Slavko Šare

