AKADEMIJA POLJOPRIVREDNIH ZNANOSTI
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb
Zagreb, 16. veljače 2018.

ZAPISNIK
Drugog sastanka Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održanog 16. veljače 2018.
godine u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet s početkom u 12 sati.
Nazočni članovi Predsjedništva
Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus
Prof. dr. sc. Matija Domaćinović
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić
Prof. dr. sc. Tajana Krička
Prof. dr. sc. Edi Maletić
Dr. sc. Slavko Perica
Prof. dr. sc. Davor Romić
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Akademik Franjo Tomić, professor emeritus
Prof. dr. sc. Tomislav Treer
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić
Nazočni članovi Nadzornog odbora
Prof. dr. sc. Nikola Mirošević
Sastanak je vodio Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti Akademik Franjo Tomić, professor emeritus.
Akademik Franjo Tomić je predložio sljedeći Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s prvog sastanka
2. Zakon o poljoprivrenom zemljištu: izlaganja akademika Ferde Bašića, prof. dr. sc. Marijana Jošta i prof. dr. sc.
Davora Romića, te rasprava
3. Rasprava o prijedlogu izrade Poljoprivredne enciklopedije
4. Konstituiranje Odjela APZ
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
1. Prihvaćanje zapisnika s prvog sastanka
Zapisnik s prvog sastanka je jednoglasno uvsvojen.
2. Zakon o poljoprivrenom zemljištu: izlaganja akademika Ferde Bašića, prof. dr. sc. Marijana Jošta i prof. dr. sc.
Davora Romića, te rasprava
Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je upravo u vrijeme
održavanja ovog sastanka na raspravi u Hrvatskom saboru. Akademik Ferdo Bašić i prof. dr. sc. Davor Romić su izložili
svoja mišljenja o prijedlogu Zakona. U raspravi je ukazano na pad poljoprivredne proizvodnje, porast uvoza poljoprivrednih
proizvoda, te na zapuštanje, neopravdanu prenamjenu i rascjepkanosti poljoprivrednog zemljišta. Iako Zakon donosi niz
pozitivnih pomaka opće je mišljenje da je propuštena prilika da se mnogobrojni problemi poljoprivredne proizvodnje u RH
započnu sustavno rješavati. No, Zakon predviđa izradu velikog broja pravilnika tako bi do određenih poboljšanja moglo
doći ukoliko se radu na pravilnicima posveti dovoljno pažnje.
• Na temelju zaključaka rasprave akademik Franjo Tomić je predložio pripremu Okruglog stola o stanju
poljoprivrede u RH. Navedeni je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te je naloženo Predsjedniku, akademiku Ferdi
Bašiću, prof. dr. sc. Davoru Romiću i Glavnom tajniku Akademije da u sljedećih mjesec dana pripreme Okrugli
stol na navedenu temu.
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3. Rasprava o prijedlogu izrade Poljoprivredne enciklopedije
Akademik Fedro Bašić, Dopredsjednik za znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost, je predložio uže uredništvo buduće
Poljoprivredne enciklopedije u sastavu: akademik Ferdo Bašić, prof. dr. sc. Nikola Mirošević i prof. dr. sc. Jasminka IgrcBarčić. Navedeno će uredništvo, nakon razgovora s mogućim urednicima pojedinih dijelova enciklopedije, na sljedećem
sastanku Predsjedništva iznijeti svoje mišljenje i prijedlog.
• Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, te je naloženo užem uredništvu Poljoprivredne enciklopedije da na
sljedećem sastanku Predsjedništva iznese svoja mišljenja i prijedlog.
4. Konstituiranje Odjela APZ
Akademik Franjo Tomić je naložio Dopredsjednicima Odjela Akademije (Prof. dr. sc. Vlado Guberac; Dopredsjednik, Odjel
za bilinogojstvo; Professor emerita Gordana Kralik; Dopredsjednica, Odjel za stočarstvo i ribarstvo; Prof. dr. sc. Tajana
Krička; Dopredsjednica, Odjel za interdisciplinarne znanosti) da održe sastanke Odjela, te upoznaju članove s odlukama
Prvog i Drugog sastanka.
5. Razno
Akademik Franjo Tomić je zahvalio svima nazočnima na sudjelovanju u radu sastanka.
Sastanak je dovršen u 14 sati.

Glavni tajnik

Predsjednik

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović

Akademik Franjo Tomić
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