
ZAPISNIK

S JAvNoG IZLAGANJA o STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA oKoLIŠ
STRATEŠKoG PLANA, NE_TEHNIčrou saŽnrxu srnarnŠKE STUDIJE I

NACRTU PRIJEDLoGA STRArBšroc PLANA

Zagreb,1. rujna 2022. godine

Prisutni:

Tugomir Majdak, Ranko Glumac, Maja Lju-betić, Marko Rukavina, Goran SimuniĆ, Jelena
Kraljević' Ivana Biljan, Goran Gregurović, Zeljko Crnojević' Lana Bačura' Vedrana Mikić,
Ivana ozretić,Ksenija Vukman, Gordana Parać,Tomislav Hudina, Bernardica Bošnjak, Mirela
Prosoli, Ines Pohajdi, Janja Jozanović, Žak|inaJurišić, ŽeljkaGudelj - Velaga' ZdenkaBerak,
Krunoslav Karalić, Robert Črep, Mladen Fruk, Antun Vujić, Milan Tankosić, Dario Gazić,
Anita Srdarev, Daša Berić, Andreja Martonja Hitrec, Tajan Radić, Anita Sever - Koren, Mario
Mesarić

Javno izlaganje odrŽano je 1. rujna 2022. godine u Kino dvorani, Ulica grada Vukovara 78, a
započelo je u 14:00 i završilo u 15:03.

Državni tajnik, Tugomir Majdak pozdravnim govorom otvorio je Javno iz|aganje o Strateškoj
studiji utjecaja na okoliš Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike
Hrvatske zarazđoblje2023.-2027. (u daljnjem tekstu: Strateška studija), ne-tehničkom sažetku
Strateške studije i Nacrtu prijedloga Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike
Republike Hrvatske za razdoblje 2023'-2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan). Javno
izlaganje se odvija u sklopu Javne rasprave.

Predstavio je Strateški plan, koji je temeljni dokument za korištenje sredstava europskih
poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi - EFJP i Europski
poljoprivredni fond zarura|ni razvoj - EPFRR), pri čemu ukupni iznos raspoloŽivih sredstava
(uključujući nacionalno sufinanciranje) iznosi gotovo 3,8 milijardi eura za petogodišnje
razdoblje. Pozvao je predstavnika Izrađivača, Maria Mesarića kako bi predstavio Stratešku
studiju utjecaja na okoliš Strateškog plana (u daljnjem tekstu: Strateška studija).

Izrađivač Strateške studije, Mario Mesarić iz|ožio je bitne zaključke same Strateške studije.
Pozvao je prisutne na uključivanje u raspravu o Strateškoj studiji, a isto je učinio i državni
tajnik, Tugomir Majđak tepozvao prisutne na uključivanje u raspravu o Strateškom planu'

Zariječ se javila gospođa Ksenija Vukman, predstavnica PP orahovica d.o.o., koja se osvrnula
na Strateški plan i Stratešku studiju te je, prije Svega pohvalila detaljnu izradu oba dokumenta.
osvrnula se na Stratešku studiju u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje te navodi kako joj
nije razumljiv dio u kojem bi trebalo napraviti zajednički presjek, odnosno pregled planiranih
investicija i njihov utjecaj na vodna tijela. Što bi pretpostavilo kako Ministarstvo poljoprivrede
već sada ima sve planirane investicije u ovom programskom razdoblju te postavlja pitanje što

bi se dogodilo kada bi u međuvremenu' npr. do 2025. ili 2026. i|i 2027 ' godine proizašla nova
ideja za novim sustavom navodnjavanja bi li to značilo da svaki pojedinačni javni sustav
navodnjavanja ne ide na dodatnu stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Mario Mesarić je razjasnio kako je prilikom provedbe ove mjere potrebno osigurati takvu
moguću situaciju kako se ne bi dogodilo npr. da se 2025. godine izrađi stručna podloga i
zaključa se, tj. procjeni se utjecaj kakav je. Razjašnjava kako sada postoji određena bazu



projekata koji mogu djelovati na određeni vodonosnik i s tim u vezi postoji saznanje koliku
količinu vode zahvaća, ali postoji prostor kako ne bi došlo do negativnog utjecaja na stanje tih
vodna tijela. Postoji prostor za određenu količinu kubika vode i to može biti informacija za
svaki idući projekt, kako bi znali koliko prostora još postoji za zahvaćanje vode. Stručna
podloga je ,,base line'o,prema informacijama koje sada postoje, ali naravno to se ne zaključa u
određenoj točci u Vremenu te se treba kontinuirano ažurirati. Uloga Hrvatskih voda u cijelom
tom procesu je vođenje brige o stanju vodnih tijela i da budu najmanje moguće uključeni kao
konzultanti, odnosno uključeni u bilo kakvoj radnoj skupini pri izradi tih stručnih podloga.

Gospođa Ksenija Vukman nastavlja raspravu te se osvrće na obnovljive izvore energije. Navodi
kako su kod mjere za obnovljive izvore energije uočili kako velika poduzeća nisu prihvatljiva.
S tim u vezi, postavlja upit, obzirom da se radi o sektoru poljoprivrede je li je moguće da se
velika poduzeća jave na neke drugi fond' model? Zanimaju također, je li to znači da se do
novog programskog razdoblja nemaju mogućnost javite na ovu mjeru?

Tugomir Majdak joj odgovara kako u Ministarstvu poljoprivrede nije bilo sredstava za
raspodjelu na ovaj segment. Usmjerio je pitanje prema Ministarstvu gospodarstva i odrŽivog
razvojate obavještava gospođu kako će se odgovor naknadno dostaviti.
Gospođa Ksenija Vukman predlaže kako bi bilo dobro za razmis|iti o uključivanju velikih
poduzeća u predmetnu mjeru.
Državni tajnik Majdak odgovara kako su velika poduzeća maksimalno horizontalno uključena,
dok neke zemlje uključuju višu isključenost velikih poduzeća u svojim strateškim planovima.

Gospođa Vukman je zamolila da se razmisli je li neophodno iz Strateškog plana isključiti velika
poduzeća iz mjere o odrŽivom razvoju, jer će moŽda do 2027. godine postojati prostor kod
objave natječaja da se uključe velika poduzeća, a ako se u Strateškom planu to isključi više neće
biti moguĆnosti kroz natječaj uključiti velika pođuzeća.

Također se nadovezalanavelika poduzeća u proizvodnim ulaganjima tj. primarnoj proizvodnji
o čemu se u Strateškom planu navodi kako je samo 25oh omotnice predviđeno za velika
poduzeća' što je otprilike 57 mil' eura. Navodi kako s druge strane javna infrastruktura ima
predviđeno više novaca nego primama proizvodnja velikih pođuzeća. Postavlja pitanje, je li
moguće da se javna infrastruktura financira iz nekih drugih izvora ili je neophodno da se

financira iz ruralnog razvoja (naglašava kako ne kaže da nije potrebno), ali je li moguće dio
sredstva prenamijeniti u primamu proizvodnju za velike tvrtke. Javna infrastruktura ima na
raspolaganju više novaca' a neće povećati poljoprivrednu proizvodnju.
Državnitajnik Majdak joj odgovara kako su u tijeku javne rasprave već imali ovakve komentare
po pitanju ovog dokumenta i obavještava ju kako se maksimalno teŽilo uravnotežiti ova
ulaganja. Također ju obavještava kako ulaganja u javnu infrastrukturu definitivno doprinose
ruralnom razvoju i povećanju standarda života u ruralnim područjima, ali i po pitanju nekih
drugih segmenta. Navodi kako javnoj infrastrukturi pripadaju i javni sustavi navodnjavanja.
ovom omotnicom se žel_jela napraviti ravnoteža (podsjeća kako neke zem|je potpuno
minimiziraju ovaj segment velikih subjekata) dok je Hrvatska ipak ostavila na razini koja je
bila do sada. Brinulo se i o nuŽno potrebnoj modernizaciji i dodatnim ulaganjima u ove tvrtke.

Gospođa Ksenija Vukman se još nađovezalana temu velikih poduzeća te pohvalila povećanja
sredstava zaLEADER preko I00% (predviđeno preko l00 mil. eura) ali se osvrnula kako su

opet prihvatljiva mikro i mala poduzeća. Naglasila je kako je za proizvodna ulaganja
predviđeno 170 mil. eura, odnosno ukupno 270 mil. eura predviđeno je samo za mikro, mala i
srednja poduzeća. U usporedbi s navedenim' naglašava kako je zavelikapoduzeća predviđeno
57 mil. eura. Smatra da je prevelika raz|ikau dodjeli sredstava te komentira kako bi moŽda bilo
potrebno ov1h25Yo podići na35Yo ili na neki drugi način smanjiti razliku u dodjeli sredstava
između mikro, malih i srednjih poduzeća u odnosu na velika poduzeća. Navodi kako mala
poduzeća i na LEADER-u imaju preko 100 mil. eura.



Državni tajnik Majdak se referirao kako LEADER pristup je na razini minimalnog što čini
5,56yo, a minimalno je 5%. LEADER pristup kroz provedbu lokalne razvojne strategije
doprinosi očuvanju, prije svega ruralnih područja, smanjenju depopulacij e, zađrŽavanju radnih
mjesta. Navodi kako je riječ o segmentimaZajedničke poljoprivredne politike koju je Hrvatska
prepoznala kao priliku kroz provedbu lokalnih razvojnih strategija, kroz usmjeravanje dodatnih
sredstava prema malim poljoprivrednicima. Naglašava kako Su mala poljoprivredna
gospodarstvana1ži|aviji segment hrvatske poljoprivrede, što je i Strategija poljoprivrede kroz
studije i analitičke podloge Svjetske banka pokaza|a. Sve izneseno' rezultiralo je i ovakvim
načinom raspodjele omotnice. Ponovio je kako nije zanemaren doprinos prehrambene
industrije, odnosno velikih poduzeća i ona su i dalje dio omotnice. Napomenuo je također, kako
se omogućio dodatni iznos sredstavaza ANC, kojeg u prvotnom dijelu nije bio predviđen.
obavještava kako je uloŽen dodatni financijski i politički napor kako bi se omogućila dodatna
omotnica i postigla ravnoteža između svih subjekata.

Gospođa Vukman se nadoveza|anaizneseno te prokomentirala kako proizvodno trŽišno velika
poduzeća sudjeluju s udjelom od 650/o te smatra kako bi ih i dalje trebalo dodatno ojačati.

Državni tajnik Majdak joj je ponovio kako su takva poduzeća pozicionirana i nije Zanemarena
njihova uloga' Podsjeća kako se velika poduzeća potpomognuta od strane đržave i u drugim
segmentima,kao što su potpore koje dobivaju velika poduzeća, zatim u iskorištenju osnovnih
resursa u poljoprivredi, odnosno prirodnih resursa kojima raspolaŽu (kao npr. drŽavno
poljoprivredno zemljište). Ponavlja kako je ovo uravnoteŽeni dokument koji je više puta
doŽivio ovakve i slične rasprave i Ministarstvo poljoprivrede se uvijek vodilo definicijom
pravičnosti i pravednosti pri budućoj raspodjeli potpora'

Gospođa Tajana Radić (Hrvatska poljoprivredna komora - HPK) se nadovezalana prethodnu
temu te je dodala kako je potrebno vidjeti strukturu naših gospodarstava u cijelom sustavu.

obavijestila je prisutne kako je HPK oformio jedan upitnik, koji je proveden između njihovih
članova. obavezni članovi HPK su oni iznad 3.000 eura So-a i trenutno se vidi ,,rupa" kod
proizvođača s vrijednosti proizvodnje između 8.000-15.000 eura So vrijednosti. obavještava
prisutne kako je upitnik aktivan do 7. rujnate će đostaviti odgovore i Ministarstvu poljoprivrede
kako bi dobilo uvid u podatke. Naglašava kako je potrebno imati u vidu da (prema strukturi
gospodarstva) većinu članova HPK čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ona moraju
biti očuvana, kao,,čuvari" ruralnih područja tebez njih se ne može govoriti o napretku ruralnih
područja. Problem vidi u visini omotnice' uZ sve napore koje je Hrvatska poduzela kako bi se
omotnica povećala, navodi kako svi imaju problem koji proizlazi iz manjeg proračuna i
povećanih troškova, što se reflektiralo na sve nas. Nadovezala se također na gospođu Vukman
i ističe kako je ona uočila ključni problem, a koji je uočila također i HPK kako jedan dio
sredstava za lokalnu samoupravu ide iz Mjere 7. Smatramo kako bi se dio tih sredstava mogao
koristiti iz Kohezijskih fondova te bi se time rasteretio proračun na način da se povećauđio za
investicije i za preradu. Ističe kako je pritisak Europske komisije naravno na zaštitu okoliša,
međutim Hrvatska nije prošla taj prvi ciklus investicija što se sada uviđa kroz upitnik kako je
od 1.000 članova koji su popunili upitnik, njih oko 700 odgovorilo kako im je osnovna potreba
obnova mehanizacije zbogtroškova u proizvodnji itd. Pokazatelji njihovih potreba i investicija
su u iznosu do 100.000 eura. Naglašava kako je iztograzloga potrebno malo bolje pogledati
strukturu, a s druge strane i rasteretiti proračun od onoga što ne bi trebao biti pritisak. Istaknula
je kako su primijetili da su se za Mjeru 4 javljale Županije sa određenim projektima te su kroz
njih ostvarili potporu od 50 mil. eura u ukupnom iznosu iz ruralnog razvoia, a Mjera 4 je
predviđena za investicije. Komentira kako postoji Mjera 7 zatakvu vrstu potpore te kako to da
ie koristi i Mjera 4, jer zbogtoga ostaje manji dio potpore za srednje poduzetnike. Također je
napomenula kako se ista takva rasprava vodila na Odboru HPK.
Državni tajnik Majdak joj se zahvalio na komentaru te iznio kako još uvijek nije gotov
strukturni dijalog sa Europskom komisijom i još uvijek se dovršava Strateški plan. Također
navodi kako će današnje Javno iz|aganje poslužiti i za moguće određene korekcije u Strateškom



planu. obavijestio je prisutne kako je jedan od pothvata Ministarstvo poljoprivrede za buduće
programsko razdoblje o kojem intenzivno razmišlja taj da se potpora ograniči po korisniku' a o
čemu će biti svi obaviješteni.

Zariječ se javila gospođa Žak|inaJurišić' predstavnica Hrvatske gospodarske komore - HGK'
koja je pozdravila prisutne te najavila Zajednićkutematsku sjednicu Udruženja poljoprivrede i
Udruženja prehrambeno-prerađivačke industrije u tjednu koji slijedi na kojoj će se razmotriti
prijedlog Strateškog plana i na kojoj se očekuju zaključci. S tim u vezi navodi kako će HGK, u
roku do 12' ruina dostaviti detaljne primjeđbe.

DrŽavni tajnik Majdak se zahvalio svima i zaključio Javno iz|aganje te obavijestio prisutne
kako Javna rasprava traje do 12. rujna i pozvao je sve da se još uključe.

Zapisnik sastavio Glumac
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