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ZAPISNIK
6. sjednice Odbora za tovno govedarstvo HPK, održanog 24.travnja 2020. godine s početkom u 20.00 sati
putem aplikacije ZOOM.
Sjednici Odbora prisustvovali su:
1. Zvonimir Širjan
2. Željko Mihelić
3. Mirko Ervačić
4. Božidar Pankretić
5. Toni Raič
6. Nikola Pavičić

Radni sastanak Odbora za tovno govedarstvo HPK sazvao je i otvorio predsjednik Odbora za tovno
govedarstvo, g. Zvonko Širjan koji je na početku pozdravio sve prisutne i započeo sa raspravom prema
predloženom dnevnom redu:
1. Stanje na tržištu
2. Perspektiva sektora
3. Opskrba domaćeg tržišta domaćim mesom
4. Razno
Ad 1) Stanje na tržištu
Članovi su se složili da je stanje na tržištu jako teško. Procjenjuje se da je prodaja samanjena oko 30%.
Prodaja je na nivou cijele Europe stala, cijene padaju a kupovna moć slabi no predviđa se da će s vremenom
situacija biti još nepovoljnija. Zbog poskupljenja stočne hrane (kao soje npr. koja je porasla i 100%) porast je
i cijena i krajnjeg proizvoda – mesa. Članovi su istaknuli kako je domaće tržište jako slabo te da je kupaca
sve manje. Potrebno je osigurati domaće tržište budući da u ovom sektoru nismo samodostatni. G. Širjan je
istaknuo kako se svaka država okreće osiguranju svojih potreba i zaštiti domaće proizvodnje. Zbog sveg
navedeno nužno je potražiti nacionalnu i europsku pomoć za spas ovog sektora.
Ad 2) Provedbena uredba Komisije - odobravanje potpore za privatno skladištenje svježeg i
rashlađenog goveđeg mesa od osam mjeseci ili više, te utvrđivanje iznosa pomoći unaprijed
Članovi Odbora raspravljali su o prijedlogu Provedbene Uredbe Komisije koja je trenutno u nacrtu i traže se
stavovi Država članica. Informacije koje smo primili iz Copa Cogece je ta da se za sve stočarske sektore
dodjeljuje 26 milijuna eura pomoći za skladištenje. Članovi Odbora prihvaćaju ovu Europsku mjeru pomoći i
smatraju kako je ona dobra mjera za proizvođača te da su predloženi iznosi potpore zadovoljavajući.
Prijedlog Odbora je da se osim svježeg i rashlađenog goveđeg mesa osigura potpora za privatno skladištenje
žive stoke. Te količine iznosile bi oko 40.000 tona (80 – 100 tisuća grla stoke starijih od 8 mjeseci)
Kupovna moć će kroz naredne mjesece biti sve slabija i nužno je razmisliti o rješavanju problema koji bi se
mogli u budućnosti dogoditi i staviti proizvođače u nepovoljni položaj.
Zaključak: prijedlog Odbora da se osigura potpora za privatno skladištenje u živo poslat će se Copa-Cogeci
koja je tražila naše stajalište o ovoj Provedbenoj Uredbi Komisije.

Ad 3) Nacionalna pomoć sektoru
Članovi Odbora izrazili su zadovoljstvo što Europska komisije prepoznaje potrebe ovog sektora no istaknuli
su važnost kako bez nacionalne potpore opstojnost sektora nije moguća. Važnost poljoprivrede najvidljivija
je u kriznim situacijama u kakvoj se i sada cijeli svijet našao. Članovi odbora naglasili su potrebu osiguranja
robnih zaliha a prijedlog je da se osigura i robna zaliha u živo.
Zaključak: Potrebno je uputiti Dopis prema Ministrici i Vladi u kojem se traži pomoć za stočarski sektor.
Ad 4) Isplata potpora
Izravne potpore smanjenje su za oko 30% od odobrenog početnog iznosa. Poljoprivredna gospodarstva
primaju oko 200 eura/ ha a ne 325 eura kako se govori.
G. Pavičić rekao je kako je Udruga Baby beef upućivala u nekoliko navrata Dopis u Ministarstvo
poljoprivrede vezano uz mogućnost moratorija od 24 mjeseca za PVP no još nisu dobili nikakvo očitovanje.
G. Raič spomenuo je primjer Slovačke vezan uz PVP kao dobar primjer.

Ad 5) Razno
Članovi Odbora postavili su pitanje na koji način kao Odbor i kao HPK djelovati u trenutnoj situaciji? Jedan
od prijedloga je da se sazove tiskovna konferencija naziva: Kuda ide poljoprivreda u ovim kriznim
vremenima i kako dalje?
Zakon o poljoprivrednom zemljištu – trenutno je u raspravi novi prijedlog Zakona.
Pitanje koje se postavilo; Na koji način ujediniti poljoprivredne proizvođače. Prijedlog članova je da se
napravi dobra reklama koja bi omogućila promociju domaće proizvodnje u ovoj situaciji. Taj prijedlog
trebalo bi predložiti Mladenu Jakopoviću, predsjedniku HPK.
Prijedlog osnivanja kriznog stožera koji bi vladajućima artikulirao predložene mjere i upozorio na važnost
poljoprivredne proizvodnje.
Prisutni članovi Odbora složili su se da je potrebno organizirati sastanak kod ministrice Vučković u četvrtak,
30. travnja 2020. godine.
Zaključke ovog sastanka treba poslati ministrici Vučković i g. Baraću.

Završeno u 22:15 sati.
Zapisnik sastavila: Tomislava Hodalić
Predsjednik
Odbora za tovno govedarstvo
Zvonimir Širjan

