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Predmet: Prijedlog zaključka kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje da  

Hrvatskome saboru dostavi na prihvaćanje Godišnje izvješće o stanju 
poljoprivrede (Zeleno izvješće) za 2006. godinu  

 
 

Na temelju članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a u svezi s člankom 
114. Ustava Republike Hrvatske i člancima 111. i 112. Poslovnika Hrvatskoga sabora Klub 
zastupnika HSS-a predlaže donošenje zaključka kojim se Vlada Republike Hrvatske 
obvezuje da  Hrvatskome saboru dostavi na prihvaćanje Godišnje izvješće o stanju 
poljoprivrede (Zeleno izvješće) za 2006. godinu. 

 
Na sjednici Hrvatskoga sabora i na sjednicama radnih tijela dodatna 

objašnjenja i obrazloženja dati će zastupnici Božidar Pankretić i Ivan Kolar.  
    
 
 
                                                                                          
                                                                                         PREDSJEDNIK KLUBA HSS-a 
 
                                                                                                        Željko Pecek 
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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE VLADA REPUBLIKE OBVEZUJE DA 
HRVATSKOME SABORU DOSTAVI NA PRIHVAĆANJE GODIŠNJE IZVJEŠĆE O 
STANJU POLJOPRIVREDE (ZELENO IZVJEŠĆE) ZA 2006. GODINU 
 
 

Na temelju članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora a u svezi s člankom 114. 
Ustava Republike Hrvatske i člancima 111. i 112. Poslovnika Hrvatskoga sabora Klub 
zastupnika HSS-a predlaže Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg  
 
 
                                                              ZAKLJUČKA 
 

Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskome saboru dostavi na prihvaćanje 
Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće) za 2006. godinu. 
 
 
 
                                                          OBRAZLOŽENJE 

 
Temeljem odredbe članka 43. Zakona o poljoprivredi («Narodne novine» br.66/01. i 

83/02.) Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini (Zeleno 
izvješće) izrađuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i dostavlja ga 
Vladi Republike Hrvatske na utvrđivanje najkasnije do 15. svibnja tekuće godine, a Vlada ga 
dostavlja Hrvatskome saboru na prihvaćanje najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. 

 
Ocjenjujući stanje hrvatske poljoprivrede u ovoj godini Klub HSS-a drži da to 

zahtijeva saborsku raspravu o Zelenom izvješću za 2006. godinu koje bi sadržavalo ocjenu 
gospodarskog položaja poljoprivrede, s prijedlogom načina provedbe poljoprivredne politike. 

 
U Republiku Hrvatsku je, naime, u prvih 6 mjeseci 2007. godine uvezeno hrane za 

959.752.484 USD, što je za 94 mil. USD više nego za prvih 6 mjeseci 2006. godine  koja je 
bila najviša u povijesti Hrvatske s uvozom 1,85 milijardi USD. Izvoz je 535 mil. USD i za 8 
mil. USD je manji od izvoza u prvih 6 mjeseci 2006. godine. Umjesto rasta izvoz pada, a 
raste uvoz te je deficit u bilanci za prvih 6. mjeseci 2007. rekordnih 424 mil. USD (2006. 321 
mil. USD) tj. za 31,8% veći u odnosu na isto razdoblje 2006. godine.  

Najlošiji su podaci što se tiče mesa i živih životinja koje smo uvezli smo za 120 mil. 
USD, a izvezli za 15 mil. USD. Čudi podatak da smo uvezli 5.893 tona živih svinja, a izvezli 
0 tona - iako je svrha uvođenja zabrane cijepljena protiv svinjske kuge bio izvoz. Svinjskog 
mesa uvezli smo 11.300 tona, a izvezli 34 tone tj. jedan kamion. Uvozimo svinjsko meso, a 
domaće svinje nitko ne otkupljuje,  tj ucjenjuje se seljake s niskim cijenama.  

Hrvatska je do 2004. godine i nove vlade uvijek bila izvoznik vina, a od 2004. godine 
uvozimo više vina nego ga izvozimo. Tako smo u prvih 6 mjeseci uvezli 7.000 tona vina, a 
izvezli smo samo 1.461 tone. Podrumi hrvatskih vinara su puni, a uvoz vina raste. Ove godine 
ćemo uvesti 4 litre vina na svakog punoljetnog Hrvata, odnosno više od trećine potrošnje 
ćemo namiriti uvozom.  

Poskupljenje kruha pravdano je poskupljenjem i nedostatkom pšenice, a izvezli smo u 
prvih 6. mjeseci 145.118 tona pšenice koja je mogla ostati u Hrvatskoj i biti dobar korektiv 
cijena na domaćem tržištu brašna te ne bi bilo lažnih opravdanja za navodne razloga 
poskupljenja kruha.  
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Uvoz poljoprivrednih proizvoda, hrane je zlo koje uništava radna mjesta u Hrvatskoj, 
prazni hrvatska sela.  

 
Stoga Klub zastupnika HSS-a skreće pozornost da, kad već Vlada Republike Hrvatske 

nije dostavljala zelena izvješća za protekle godine, Hrvatskome saboru dostavi barem Zeleno 
izvješće za 2006. godinu. Bilo bi dobro da, zbog uloge i značaja koju poljoprivreda ima u 
hrvatskome gospodarstvu, Hrvatski sabor u ovom mandatu provede raspravu i prihvati barem 
jedno godišnje izvješće o stanju poljoprivrede.   

 
 
 
 
       PREDSJEDNIK KLUBA HSS-a 
 
        Željko Pecek 

 
 
 
 
 


