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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje (izvadak iz fonograma 3. sjednice 
Hrvatskoga sabora, održane 13. travnja 2016. godine) Branimira Glavaša, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno člancima 132., 133., 134. i 135. Poslovnika 
Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno pitanje, sukladno odredbi članka 137. stavka 
3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje dostavljeno.
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BRANIMIR GLAVAŠ: ri'i Vrij

unaprijedGospodine premijeru jedno nepripremljeno
nedogovoreno pitanje sa vama.

ili

Sektor mlijeka u Hrvatskoj proživljava svoje najteže trenutke 
i prijeti mu totalni kolaps s nesagledivim posljedicama za 

proizvođače,
gospodarstvo. Svakog dana propadaju obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva, mali i srednji isporučitelji a u zadnje vrijeme 
i velike farme muznih krava. Prateči podatke o isporučenoj 
količini mlijeka od 2006. do 2015. godine vidljivo je da 
usprkos krizi u sektoru skoro sve članice EU osim Hrvatske 
koja je u minusu 21% i Slovačke koja je u minusu 10% imaju 
rast u proizvodnji mlijeka, Austrija primjerice plus 16%, 
Njemačka plus 19% i Poljska plus 23%.

domaće potrošače ali i čitavo hrvatsko

Uz pomoć svojih vlada članice EU zadržale su stopu 
samodostatnosti tako da Njemačka ima 133%, Francuska 137%, 
Češka 136% pa čak i naši susjedi Slovenci 117% i Mađarska 
101%. Te zemlje su povećale izvoz mlijeka i mliječnih 
proizvoda na druga tržišta. Njemačka na 57% vlastite 
proizvodnje, Austrija 64% i Slovenija 63%. I dok se u Europi 
aktivnim mjerama bore sa krizom i pomažu svoje proizvođače u 
Hrvatskoj u tom razdoblju propalo je 28 197 isporučitelja 
mlijeka, stopa samodostatnosti spustila se na 59%, proizvodnja 
je pala na 513 430 tona a uvoz porastao na 429 752 tone.

Zbog svega navedenog i zbog sve teže situacije u kojoj se 
nalazi mljekarski sektor u Republici Hrvatskoj zanima me da li 
ste otkrili stvarne razloge krize mljekarskog sektora te koje 
ste mjere pripremili i poduzeli za spas proizvođača mlijeka. 
Pri tome ne mislim na sredstva za ublažavanje krize u 
mljekarskom sektoru koje su odobrene na razini EU a koja su se 
trebala isplatiti još prije punih 6 mjeseci.



Hvala lijepa.

PREDSJEDNIK:

Hvala.

Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade Tihomir Orešković, 
izvolite.

TIHOMIR OREŠKOVIĆ:

Hvala na pitanju.

Znate da ovih dana sam bio u Slavoniji i imao sam priliku se 
naći sa OPG .../Govorniku isključen mikrofon, ne razumije se./... 
pitanje oko opet možda za ove koji nisu ćuli. Ovih dana sam 
bio u Slavoniji tako da sam se malo upoznao sa situacijom 
specifičnom oko mlijeka i OPG-ima koji se bave sa mlijekom. 
Ali mogu reći da evo iz EU ćemo isto povući sredstva, tu ćemo 
već u ovom kvartalu kad gledamo prema prošloj godini Hrvatska 
je u ovom prvom kvartalu povukla 100% više nego prošle godine 
u isto vrijeme kad je riječ o OPG-u. Kroz investicije, 
iskorišteni su EU fondovi i druga sredstva. Ja sam uvjeren da 
ćemo i pomoći ne samo ovima koji se bave sa mlijekom nego i 
ove druge OPG-e.

Znate da smo ne samo kroz iskorištene EU fondove nego da evo 
sad ćemo otvoriti isto ovaj novi fond za 500 milijuna eura 
tako da možemo pomoći ove male i srednje poduzetnike da mogu i 
otvarati nove OPG-e ali i da mogu se proširiti. Jer mislim da 
svima nama je jasno ne možemo konkurirati a ne možemo se 
proširiti, trebamo imati dovoljnu jednu masu i na tome radimo 
ovih dana. Bio sam opet u Slavoniji, evo danas je bio jedan



sjajan primjer koji se bave s medom gdje su se udružili. Ja 
sam otvoreno pitao i rekao bravo, na koji način ste i ima tu 
neke pozitivne sinergije. Rekli su da je točno, da ima.

Tako da ja se nadam da ćemo zajedno raditi na koji god način 
možemo i pružiti nove modele tako da možemo konkurirati. Od 
ove Vlade ćemo evo dati sve da možemo ta sredstva pružiti ili 
kroz ovaj fond od 500 milijuna eura iz EU i od nas da možemo 
što lakše pomoći ove OPG-e da mogu doći u te fondove i da 
olakšamo taj cijeli proces. Nama je svima jasno da trebamo 
konkurirati i ako nećemo sada kroz tehnologiju i druge nekakve 
sustave bit će teže, ali s naše strane ćemo dati sve da možemo 
to opet ubrzati i pomoći u konkurentnosti.

Hvala.

PREDSJEDNIK:

Hvala.

Uvaženi zastupnik Branimir Glavaš, izvolite.

BRANIMIR GLAVAŠ:

Premijeru nisam zadovoljan vašim odgovorom. Njime ste 
potvrdili da o tako velikom problemu hrvatskog gospodarstva 
apsolutno ništa ne znate. Kao hrvatski premijer morali bi 
znati da su stvarni uzroci krize u Hrvatskoj prije svega niske 
otkupne cijene mlijeka, loši pravilnici koji definiraju 
kvalitetu mlijeka na štetu proizvođača, izostanak mjera 
zaštite tržišta i nepostojanje sustava nadzora kvalitete i 
zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda. A nadasve 
pogodovanje uvozničkim lobijima i trgovačkim centrima.



Pitam vas i tražim konkretan odgovor kako se smjelo dozvoliti 
da samo u RH padaju cijene mlijeka u trgovačkim centrima ispod 
2,89 kuna s PDV-om dok se u Austriji prodajna cijena mlijeka 
od 5,71 do 6,79 kuna. U Francuskoj od 6,17 do 8,30 kuna, u 
Sloveniji čak 4,95 do 5,56 kuna u odnosu na Hrvatsku. Zar to 
nije direktno pogodovanje uvozničkom lobiju?

Pitam vas i tražim konkretan odgovor tko u Hrvatskoj 
dozvoljava da se kroz politiku cijena uništava domaći proizvod 
direktno nanoseći štetu hrvatskim regijama u kojima je 
proizvodnja mlijeka vodeći sektor u poljoprivredi a koji samo 
u našoj županiji Osječko-baranjskoj iznosi 25% od ukupne 
proizvodnje RH. Na tim prostorima se kroz povijest ginulo za 
svaku brazdu, livadu i njivu i zar mislite da je narod glup i 
da ne razumije što se događa u sektoru poljoprivrede? Zar 
mislite da će s nastavkom ovakve politike i nebrige prema 
Slavoniji brže pronaći investitora sa Bliskog istoka?

Ako se nastavi uništavanje proizvodnje mlijeka i prehrambene 
industrije narod će se sam organizirati i poduzeti drastične 
korake u zaštiti vlastite proizvodnje a koja bi trebala biti 
nacionalni interes svake pa i ove vaše Vlade Republike 
Hrvatske.

Gospodine Oreškoviću, naš narod šuti i trpi nepravdu, no i vi
svjesni

nezadovoljstvo pa je samo pitanje dana kada će politici koju 
predstavljate reći dosta.

bi morali biti našim ljudima ključada u

To neće biti samo borba za rješavanje problema u poljoprivredi 
nego za opstojnost hrvatskog naroda na tim prostorima. A u 
takvim trenucima poduzimaju se radikalne mjere.

Premijeru čekaju vas vrlo, vrlo teški dani.
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      PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
 
 
 
 
 
Predmet: Zastupničko pitanje Branimira Glavaša, u vezi sa stanjem u mljekarskom sektoru 

u Republici Hrvatskoj – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnik u Hrvatskome saboru, Branimir Glavaš, postavio je, u skladu s 
člancima 132., 133., 134. i 135. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13), 
zastupničko pitanje u vezi sa stanjem u mljekarskom sektoru u Republici Hrvatskoj. 
   
  Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 
 

 Putem konstantne komunikacije s predstavnicima proizvođača i prerađivača u 
sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda primaju se prijedlozi i traže optimalni prihvatljivi 
mehanizmi za rješavanje poteškoća koje su zahvatile navedeni sektor u našoj zemlji. U 
resornom Ministarstvu poljoprivrede u više je navrata održan sastanak s predstavnicima 
proizvođača mlijeka udruženih u udruge i proizvođačke organizacije, pa su tako na sastanku 
održanom 2. ožujka 2016. godine navedeni predstavnici iznijeli svoje prijedloge pomoći 
sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda koji su prvenstveno usmjereni na poboljšanje 
likvidnosti i položaja ugroženih poljoprivrednih gospodarstava u ovom sektoru na tržištu. To 
su prioritetno konačna isplata izravnih potpora za proizvodnu 2015. godinu, isplata 
izvanredne mjere pomoći odobrene od strane Europske komisije u iznosu od 1,8 milijuna 
eura uz maksimalni dopušteni iznos u jednakom omjeru iz nacionalnog proračuna, 
preusmjeravanje 5% poreza na dodanu vrijednost na mlijeko koje se prilikom stavljanja u 
promet kroz oporezivanje uplaćuje u državni proračun izravno proizvođačima mlijeka, te 
dodatno rješavanje pitanja nejednake isplate potpora u 2012. godini, pri čemu proizvođači 
koji smatraju da su zakinuti kod ove isplate, traže uplatu po njima sporne neisplaćene razlike.  

 
Predstavnici udruga proizvođača mlijeka i proizvođačkih organizacija su se, 

kroz održane sastanke, kao i poslane dopise, osvrtali i na jačanje uloge proizvođačkih 
organizacija, ali i na potrebu izmjena i dopuna Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka 
(Narodne novine, br. 102/00, 111/00 i 74/08) smatrajući ga diskriminirajućim prema 
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proizvođačima. Ukazali su i na potrebu uvođenja kodeksa dobre trgovačke prakse, ali i na 
potrebu jačanja proizvodnih kapaciteta kroz uvođenje dodatnih potpora i adaptaciju Programa 
ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. godine, radi ostvarivanja boljeg položaja 
proizvođača na tržištu. Vlada Republike Hrvatske je kroz svoja resorna ministarstva s 
posebnom pažnjom uzela u razmatranje ove iznesene probleme, kako bi se razmotrile 
pretpostavke da se u najboljoj mogućoj mjeri poboljša postavljeni zakonodavni okvir u vezi s  
ovim pitanjem. Isto tako, problematika sektora mlijeka i mliječnih proizvoda bila je tema i na 
4. (tematskoj) sjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora na kojoj su, nakon 
provedene rasprave, doneseni zaključci koji obuhvaćaju i ove prije iznesene prijedloge te 
poteškoće predstavnika proizvođača u ovome sektoru, na koje se nadležno Ministarstvo 
poljoprivrede već očitovalo i pristupilo pronalasku rješenja po istima. 
 

Kako se prije svega traže razlozi krize mljekarskog sektora u Republici 
Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske napominje da je stanje u sektoru mlijeka i mliječnih 
proizvoda izuzetno kompleksno. Na trenutačno stanje tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda 
Europske unije, kojeg je danas i Republika Hrvatska dio, prvenstveno je utjecalo nekoliko 
čimbenika. Kao jedan od najznačajnijih ovdje se može istaknuti takozvana „mliječna kriza“ 
uzrokovana naglim padom cijena u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda na tržištu Europske 
unije 2009. godine. Navedena se kriza negativno odrazila i na navedeni sektor i u našoj 
zemlji iz razloga što se temeljem sklopljene, tada važeće Promemorije o otkupnoj cijeni 
mlijeka u Hrvatskoj između proizvođača i prerađivača, cijena sirovog mlijeka određivala 
temeljem prosjeka otkupnih cijena mlijeka u zemljama članicama Europske unije, dostupnih 
u protekla tri mjeseca, preračunato u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Dio 
proizvođača mlijeka, krenuvši u investicije koristeći sredstva dostupna kroz kreditne linije u 
okviru Operativnog programa razvitka govedarske proizvodnje od 2005. godine, ali i 
koristeći sredstva dostupna i kroz druge programe u vezi s kreditiranjem poljoprivredne 
proizvodnje, nastupom navedene krize našao se u velikim poteškoćama kod servisiranja 
svojih kreditnih obveza. Nažalost, zbog velikih poteškoća uzorkovanih navedenom krizom, 
ovaj problem prisutan je i danas te se intenzivno traže moguća raspoloživa rješenja kako bi se 
pomoglo pogođenim proizvođačima. 

 
Nakon pozitivnih pomaka oporavka tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda u 

Europskoj uniji koji su doveli do postupnog rasta cijene sirovog mlijeka 2013. godine, u 
kolovozu 2014. godine došlo je do uvođenja zabrane uvoza Rusije, vrlo značajnog tržišta za 
izvoz poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz Europske unije, uključujući i mlijeko i 
mliječne proizvode. Dodatno, 31. ožujka 2015. godine nastupa ukidanje proizvodnih 
ograničenja u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda Europske unije („mliječne kvote“) te su 
pojedine države članice, u procesu prilagodbe razdoblju nakon ukidanja, povećale svoju 
nacionalnu proizvodnju mlijeka koja konstantno raste od ovog razdoblja. Zbog ekonomske 
krize došlo je do pada globalne potražnje za mlijekom i mliječnim proizvodima u prethodnoj 
godini, osobito od strane Narodne Republike Kine. Uz rast cijena inputa i to ponajprije 
energije, a zbog klimatskih utjecaja i stočne hrane, posljedica svih ovih kretanja negativan je 
razvoj cijena u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, koji je prisutan na tržištu Europske 
unije unatrag posljednje dvije godine. 

 
 
 
 



 
 

3 

Republika Hrvatska kao dio zajedničkog tržišta Europske unije izravno osjeća 
posljedice postojeće krize. Ista je dodatno potencirana i zbog unutarnjih poteškoća, s kojima 
se susrela hrvatska proizvodnja mlijeka ulaskom u Europsku uniju zbog ukidanja zaštitnih 
carinskih barijera koje su bile uvedene prema državama članicama Europske unije prije 
ulaska, te otvaranja jedinstvenom zajedničkom tržištu.  

 
Tijekom razdoblja pripreme Republike Hrvatske za ulazak u Europsku uniju 

došlo je i do nužnih određenih promjena u ovom sektoru i to kroz promjene u sustavu 
potpora. U ovom sektoru potpora je bila vezana velikim dijelom uz kilogram proizvoda što 
nije bilo u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije. Međutim, 
Republika Hrvatska je ipak iskoristila mogućnost zadržavanja pojedinih prava dodjele 
potpora iz toga razdoblja na rok od tri godine nakon pristupanja Europskoj uniji, koje su 
obuhvatile i potporu za osjetljive sektore, a koja uključuje i mliječne krave. 

 
U procesu prilagodbe početkom 2012. godine došlo je i do promjena sustava 

određivanja cijene mlijeka u našoj zemlji koja se od 20. ožujka 2009. godine određivala 
temeljem Promemorije o otkupnoj cijeni mlijeka, a prije temeljem Uredbe o ciljnoj cijeni 
svježeg sirovog mlijeka (Narodne novine, br. 156/02, 153/05, 123/07, 81/08 i 101/08). 
Međutim prema pravilima Europske unije cijena mlijeka se slobodno formira na tržištu, gdje 
Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti utjecati na njegovo formiranje na način kako je 
to bilo prije.  

 
Vezano uz ulazak Republike Hrvatske u Europsku unije, na stanje na tržištu 

mlijeka i mliječnih proizvoda značajan utjecaj je imao i gubitak tržišta zbog prestanka 
primjene Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA) kojeg je potpisnik bila i 
Republika Hrvatska. Taj se ugovor prestao primjenjivati za našu zemlju nakon ulaska u 
Europsku uniju, što se odrazilo na sporazume sa zemljama regije koje su potpisnice 
navedenog ugovora u koje prehrambena industrija najviše izvozi. Ova situacija je utjecala na 
konkurentnost naših tvrtki na tržištima zemalja uključenih u navedeni ugovor iz razloga 
ukidanja povlaštene i uvođenja carine koja vrijedi i za ostale države članice Europske unije. 
Republika Hrvatska je u više navrata od Europske komisije tražila rješenje pitanja 
tradicionalne trgovine koju je imala sa zemljama u okruženju, te se nada pozitivnom rješenju 
ovoga pitanja. 
 

Imajući u vidu poteškoće primarnih proizvođača mlijeka, Vlada Republike 
Hrvatske je kroz resorna ministarstva uložila, i dalje ulaže, maksimalne napore kako bi se 
proizvođačima sirovog mlijeka osigurao maksimum raspoložive mogućnosti dodjele potpore. 
Tako su, osim potpora namijenjenih po hektaru ovim proizvođačima na raspolaganju i 
potpore dostupne kroz proizvodno vezana plaćanja za krave u proizvodnji mlijeka, ali i za 
krmne proteinske usjeve, uz još uvijek prije spomenutu potporu za osjetljive sektore koja 
uključuje i mliječne krave. Ovih dana proizvođačima sirovog mlijeka koji su ostvarili pravo 
na proizvodno vezanu potporu za krave u proizvodnji mlijeka, donošenjem Uredbe o 
privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva (Narodne novine, 
broj 44/16) od strane Vlade Republike Hrvatske, omogućena je isplata odobrene izvanredne 
pomoći u iznosu od 1,8 milijuna eura od strane Europske unije. Republika Hrvatska je kod 
ove isplate iskoristila i pravo pružanja maksimalnog dopuštenog iznosa iz nacionalnog 
proračuna u jednakom iznosu spomenutim dodijeljenim sredstvima. Osim potpore 
namijenjene proizvođačima mlijeka, ova mjera će zasigurno pomoći poboljšanju neophodne 



 
 

4 

likvidnosti ovih gospodarstava. Prethodno je, u studenom 2015. godine, Republika Hrvatska 
iskoristila pravo isplate predujma u dijelu izravnih plaćanja po površini gdje su korisnici bili 
poljoprivrednici i u ovom sektoru. Uvjeti potpune isplate potpore za proizvodnu 2015. godinu 
stekli su se donošenjem Državnog proračuna za 2016. godinu, te je isplata potpore u završnoj 
fazi, kako bi se poštovao zakonski propisani rok do 30. lipnja 2016. godine. 
 

Nevezano uz potpore, Republika Hrvatska je pristupila i osiguranju potpune 
primjene „Mliječnog paketa“ koji obuhvaća niz mjera kojima bi se doprinijelo dugoročnoj 
stabilnosti sektora nakon završetka primjene sistema mliječnih kvota 2015. godine. 
Spomenuti paket, između ostalog, ima za cilj i jačanje pregovaračke moći proizvođača 
sirovog mlijeka u lancu opskrbe tržišta mlijekom i mliječnim proizvodima, što je osobito 
vezano uz pregovaranje i sklapanje ugovora o isporuci sirovog mlijeka. Naime „Mliječni 
paket“ predstavlja svojevrsnu iznimku u Europskoj uniji, budući da prema pravilima tržnog 
natjecanja koji su navedeni u Lisabonskom ugovoru nije dozvoljeno dogovaranje o cijenama. 
Upravo ova mogućnost kao i mogućnost da se ugovorom mogu dogovoriti i ostali uvjeti, kao 
što je primjerice i duže vremensko trajanje ugovora, predstavlja određenu sigurnost za 
proizvođače mlijeka kojima su time poznati dugoročniji uvjeti proizvodnje i koji su na taj 
način značajno uključeni u lanac opskrbe tržišta mlijekom i mliječnim proizvodima. Iz toga 
razloga u lipnju 2013. godine objavljen je Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i 
međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih 
proizvoda (Narodne novine, broj 67/13), kojim je u tom trenutku stvoren okvir za sklapanje 
ugovora o otkupu sirovog mlijeka članova proizvođačke organizacije i kupaca mlijeka. 
Budući da su predstavnici proizvođača mlijeka ukazali na poteškoće na koje nailaze prilikom 
pokušaja uskladbe postojećih ugovora koje imaju sklopljene s kupcima mlijeka, ali i kod 
sklapanja novih ugovora, u međusobnoj komunikaciji između nadležnih resornih 
ministarstava i nadležnih pratećih agencija razmotren je mogući okvir poboljšanja dijela 
legislative vezane uz postupak pregovaranja i sklapanja ugovora o otkupu sirovog mlijeka u 
sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Navedenim okvirom želi se što prije stvoriti 
prihvatljive uvjete za obje strane koji bi doprinijeli poboljšanju pregovaračkog procesa i 
sklapanju ugovora između proizvođača i kupaca sirovog mlijeka, a koji po svojim 
elementima odgovaraju zadanim propisanim odredbama. Dodatno, Vlada Republike Hrvatske 
kroz resorna ministarstva poljoprivrede i gospodarstva, vezano uz problematiku cijene 
mlijeka i mliječnih proizvoda na policama u trgovini, gdje se pojedini mliječni proizvodi, kao 
na primjer trajno mlijeko, te pojedini sirevi, nude po nerealno niskoj cijeni, priprema 
prijedlog zakonskog akta vezanog uz nepoštene trgovačke prakse koji će se nakon njegove 
izrade uputiti u proceduru donošenja u Hrvatskome saboru. Istovremeno, pojačan je i nadzor 
radi utvrđivanja mogućih nepravilnosti od strane nadležnih inspekcija resornih ministarstava 
u ovome sektoru. 
 

Vlada Republike Hrvatske sa resornim ministarstvima, po uzoru na druge 
države članice Europske unije, ispituje i mogućnosti snižavanja stope poreza na dodanu 
vrijednost na hranu (kojim bi bili obuhvaćeni i svi mliječni proizvodi) te na troškove 
poljoprivredne proizvodnje, s ciljem podizanja konkurentnosti domaće poljoprivredne 
proizvodnje. Kako ova mjera ima izravan utjecaj na državni proračun iz kojeg se između 
ostalog financiraju i određeni vidovi potpore u poljoprivredi, prije donošenja odluke u 
provedbi su aktivnosti kako bi se sa nadležnim resornim ministarstvima pripremila izrada 
studije kojom bi se prikazala procjena mjere na državni proračun Republike Hrvatske u 
idućem razdoblju. Vezano uz prijedlog proizvođača da se prikupljen iznos poreza na dodanu 
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vrijednost za sve vrste mlijeka koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, 
svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, 
čokoladnog mlijeka i drugih proizvoda) po stopi 5% kako je to propisano Zakonom o porezu 
na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14), što 
predstavlja prihod državnog proračuna, izravno preusmjeri na proizvođače sirovog mlijeka, 
Vlada Republike Hrvatske ističe da se ovaj prijedlog treba posebno razmotriti iz razloga što 
bi se navedeno moglo okarakterizirati kao nedopuštena državna potpora koja se dodjeljuje 
protivno pravilima Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. Naime, na nivou 
Europske unije propisana su jasna pravila za dodjelu potpora iz nacionalnih proračuna država 
članica koja se odnose i na našu zemlju. 

 
Kada se sagledava porez na dodanu vrijednost radi se o vrsti neutralnog 

poreza, što znači da izravno ne tereti poreznog obveznika jer ga porezni obveznik ne plaća iz 
svoje ekonomske snage, već ga prebacuje na kupca krajnjeg potrošača dobara i korisnika 
usluga. S tim u vezi napominjemo da proizvođači mlijeka koji su upisani u Registar 
obveznika poreza na dodanu vrijednost, inpute za proizvodnju mlijeka (stoka, hrana za stoku, 
mehanizacija i slično) nabavljaju po stopi poreza na dodanu vrijednost 25% i mogu ga odbiti 
kao pretporez, dok na mlijeko koje isporučuju obračunavaju porez na dodanu vrijednost po 
stopi 5%. 

 
Ministarstvo poljoprivrede će pristupiti i korekciji Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske 2014. – 2020., tako da je započeta analiza postojećeg programa kako bi 
se izvršile određene korekcije, a s ciljem bolje iskoristivosti programa, između ostalog i u 
sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda. Pripremom provedbenih akata vezanih uz mjere 
obuhvaćene navedenim programom maksimalna pažnja će biti usmjerena na sve dionike 
ovoga programa koji svoju poslovnu aktivnost vezanu uz poljoprivrednu djelatnost obavljaju 
u ruralnim područjima naše zemlje, pa tako i na proizvođače sirovog mlijeka.  
 

Nadalje, predstavnici Ministarstva poljoprivrede već unatrag dvije godine od 
kada se bilježe poteškoće u sektoru uzrokovane zabranom uvoza Rusije na sastancima u 
okviru raznih odbora i sastanaka tijela Europske unije, kroz raspravu oko ovog sektora, 
ukazuju na poteškoće te iskazuju nezadovoljstvo do sada poduzetim mjerama. Ove mjere  se 
najvećim dijelom oslanjanju na uklanjanje viška mlijeka i mliječnih proizvoda sa zajedničkog 
tržišta kroz skladištenje maslaca, obranog mlijeka u prahu te sira na određeni rok definiran 
ugovorom, te se smatraju nedovoljnim za rješavanje trenutne situacije na tom tržištu. 
Republika Hrvatska će, kako je to već učinila na prijašnjim sastancima Vijeća i Europske 
komisije, i u budućnosti nastaviti kontinuirano izvještavati kako očekuje nastavak poteškoća 
na tržištu u sektoru mlijeka, mliječnih proizvoda, ukazujući na potrebu hitnog razmatranja 
dodatnih mjera u ovom sektoru, a koje je moguće poduzeti u okviru Zajedničke 
poljoprivredne politike. Isto tako je naglašeno kako je potrebno pronaći mogućnosti za 
dodatnu financijsku potporu iz proračuna Europske unije za navedeni sektor. Pritom 
Republika Hrvatska naglašava u svojem stavu da se kroz okvire mjera dodatnih državnih 
pomoći koje Europska komisija daje kao mogućnost, time zapravo trošak rješavanja krize 
prenosi na nacionalne proračune i stvara se neravnoteža u Europskoj uniji, s obzirom na to da 
sve države članice nisu u istim proračunskim mogućnostima. Stoga je pozvala Europsku 
komisiju da prezentira trenutačnu financijsku situaciju oko proračuna radi pronalaženja 
dodatnih sredstava za pružanje financijske pomoći ugroženim sektorima koji trpe izravne 
štete proizašle iz sadašnje situacije na tržištu. 
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Osim ovih mjera Vlada Republike Hrvatske je prethodne godine donijela 

odluku o prihvaćanju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za 
razdoblje od 1. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine, koju će donijeti i ove godine, a 
kojom se pruža potpora opskrbi učenika svježim konzumnim mlijekom te na taj način stvara 
pozitivan razvoj prehrambenih navika djece u vezi s ovim proizvodima već u ranijoj dobi. 
Osobito je Republika Hrvatska bila aktivna u donošenju izmjena ove sheme na nivou 
Europske unije, kako bi se izborila što povoljnija pozicija naše zemlje u korištenju sredstava 
namijenjenih provedbi sheme iz proračuna Europske unije. 
 

Prema svemu navedenom, vidljivo je da Vlada Republike Hrvatske kroz 
resorna ministarstva poduzima mnoge aktivnosti koje bi trebale pomoći u poboljšanju 
položaja proizvođača sirovog mlijeka na tržištu. Svakako će se ovdje obuhvatiti i druge 
aktivnosti, kako u vezi s prilagodbom zakonskih akata vezanih uz ovu proizvodnju u smjeru 
olakšanja administrativnih i drugih prepreka za proizvođače i prerađivače s kojima se oni 
susreću na tržištu, tako i u nastavku daljnje aktivne suradnje u promicanju proizvodnje i 
potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda te poboljšanju položaja sektora na tržištu naše zemlje 
i Europske unije.  
 
 
  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika dat će 
prof. dr. sc. Davor Romić, ministar poljoprivrede. 
 
 
 
 
 
 
           PREDSJEDNIK 
 
 
          Tihomir Orešković 
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