Zagreb, 25. travnja 2018.

ZAPISNIK
Trećeg sastanka Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održanog 25.
travnja 2018. godine u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet s početkom u 11 sati.
Nazočni članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora
Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus
Prof. dr. sc. Matija Domaćinović (elektronskim putem)
Dr. sc. Smiljana Goreta Ban (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Zoran Grgić (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Vlado Guberac (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Darko Kiš (elektronskim putem)
Professor emerita Gordana Kralik (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Tajana Krička (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Edi Maletić (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Boro Mioč
Prof. dr. sc. Nikola Mirošević (elektronskim putem)
Dr. sc. Slavko Perica
Prof. dr. sc. Davor Romić
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Prof. dr. sc. Nikola Stipić (elektronskim putem)
Akademik Franjo Tomić, professor emeritus
Prof. dr. sc. Tomislav Treer (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Sonja Vila (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić (elektronskim putem)
Pozvani
Prof dr. sc. Ramona Franić
Sastanak je vodio Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti Akademik Franjo Tomić, professor emeritus.
Akademik Franjo Tomić je predložio sljedeći Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s drugog sastanka
2. Priprema za održavanje Okruglog stola "Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu s nailazećom
Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) Europske unije"
3. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
1. Prihvaćanje zapisnika s drugog sastanka
Zapisnik s drugog sastanka je jednoglasno uvsvojen.
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2. Priprema za održavanje Okruglog stola "Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu s nailazećom
Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) Europske unije"
Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o zaključcima sastanka Radne skupine za organizaciju okruglog
stola o Stanju i razvoju poljoprivrede održanog 14. ožujka 2018. godine. Nakon rasprave o mogućim temama i
organizaciji okruglog stola Radna skupina je predložila Predsjedništvu Akademije sljedeće:
Nakon rasprave o mogućim temama i organizaciji okruglog stola Radna skupina predlaže Predsjedništvu
Akademije sljedeće:
(A) Mjesto održavanja: Prvi okrugli stol održat će se na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet.
(B) Pozvani sudionici: Na okrugli stol bit će pozvani članovi naše Akademije, ministar poljoprivrede, znanstvenici
Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i hrvatskih poljoprivrednih znanstvenih
Instituta, te predstavnici Hrvatske agronomske komore, Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatske
poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Isto tako, o održavanju okruglog stola biti će obaviješteni mediji.
(C) Izlaganja; Radna skupina predlaže da se pripreme sljedeća izlaganja:
1. Akademik Franjo Tomić, u ulozi predsjednika Akademije, upoznat će sudionike o utemeljenju APZ i
svrsi održavanja okruglog stola. Istaknut će glavne probleme u našoj poljoprivredi i mogućim doprinosima naše
Akademije u njihovom rješavanju.
2. Prof. dr. sc. Ramona Franić izložit će pregled buduće Zajedničke poljoprivredne politike EU za
razdoblje 2020 – 2027. godine, s osvrtom na mjere koje će prema preporukama Europske komisije potrebno
primjenjivati u svrhu daljnjeg razvoja hrvatske poljoprivrede.
3. Prof. dr. sc. Davor Romić održat će izlaganje pod naslovom 'Kako koristimo prirodne resurse?' te će
usporedit stanje i korištenje prirodnih resursa u RH s postavkama Zajedničke poljoprivredne politike EU.
Nakon izlaganja očekuje se rasprava o navedenim temama i donijet će se zaključci okruglog stola.
Na temelju navedenog akademik Franjo Tomić je predložio sljedeće:
(A) Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ) će u suradnji s Društvom agrarnih novinara Hrvatske (DANH)
organizirati Okrugli stol pod nazivom "Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom
politikom (ZPP) Europske unije za razdoblje 2021-2027"
(B) Okrugli će se stol održati u ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u dvorani VI/A Sveučilišta u Zagrebu
Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25.
(C) Uz članove naše Akademije i znanstvenike Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Poljoprivrednog fakulteta u
Osijeku i hrvatskih poljoprivrednih znanstvenih Instituta, na Okrugli stol bit će pozvana Predsjednica RH, gđa.
Kolinda Grabar Kitarović, Predsjednik Vlade RH, g. Andrej Plenković, Ministar poljoprivrede, g. Tomislav
Tolušić, te znanstvenike i stručnjake u svim poljoprivrednim službama i institucijama. Društvo agrarnih novinara
Hrvatske (DANH) pozvat će predstavnike medija.
(D) Moderator Okruglog stola će biti Akademik Ferdo Bašić.
(E) Dnevni red Okruglog stola će biti sljedeći:
1. Akademik Franjo Tomić: Stanje i mjere unapređivanja hrvatske poljoprivrede
2. Prof. dr. sc. Davor Romić: Kako koristimo zemljišne resurse u R. Hrvatskoj
3. Prof. dr. sc. Ramona Franić: Izazovi nove ZPP Europske unije za hrvatsku poljoprivredu
4. Rasprava
5. Zaključci
(F) Predviđeno vrijeme trajanja pojedinih predavanja je 20 minuta.
Nakon rasprave je navedeni je prijedlog jednoglasno prihvaćen u nešto izmijenjenom obliku:
(A) Akademija poljoprivrednih znanosti će u suradnji sa Znanstvenim vijećem za poljoprivredu i šumarstvo i
Znanstvenim vijećem za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Društvom agrarnih novinara
Hrvatske organizirati Znanstveno-stručni skup "Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa Zajedničkom
poljoprivrednom politikom (ZPP) Europske unije za razdoblje 2021-2027"
(B) Znanstveno-stručni skup će se održati u utorak, 19. lipnja 2018. godine u dvorani VI/A Sveučilišta u Zagrebu
Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25.
(C) Dnevni red Znanstveno-stručnog skupa će biti sljedeći
1. Otvaranje i pozdravi
2. Uvodna izlaganja
- Akademik Franjo Tomić - Stanje i mjere unapređivanja hrvatske poljoprivrede
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- Prof. dr. sc. Davor Romić - Kako koristimo zemljišne resurse u R. Hrvatskoj
- Prof. dr. sc. Ramona Franić - Izazovi nove ZPP Europske unije za hrvatsku poljoprivredu
3. Rasprava
4. Zaključci
(D) Moderatori Znanstveno-stručnog skupa bit će akademik Ferdo Bašić i g. Martin Vuković, predsjednik
Društva agrarnih novinara Hrvatske.
Prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću, glavnom tajniku Akademije, je naloženo da pripremi i pošalje Poziv na Znanstvenostručni skup.
U prilogu se nalaze sljedeći dokumenti koji čine sastavni dio Zapisnika trećeg sastanka:
(A) Zapisnik Radne skupine za organizaciju okruglog stola o Stanju i razvoju poljoprivrede
(B) Prijedlog organizacije Okruglog stola pod nazivom "Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa Zajedničkom
poljoprivrednom politikom (ZPP) Europske unije za razdoblje 2021-2027"
(C) Poziv na Znanstveno-stručni skup "Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom
politikom (ZPP) Europske unije za razdoblje 2021-2027"
3. 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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PRILOG 1

AKADEMIJA POLJOPRIVREDNIH ZNANOSTI
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb
Zagreb, 14. ožujka 2018.
ZAPISNIK
Radne skupine, imenovane od Predsjedništva Akademije poljoprivredne znanosti (APZ), za organizaciju okruglog stola o
Stanju i razvoju poljoprivrede održala je sastanak 14. ožujka 2018. godine. Sastanak je održan u Maloj vijećnici Sveučilišta u
Zagrebu Agronomski fakultet s početkom u 10 sati.
Nazočni članovi Radne skupine:
Akademik Ferdo Bašić
Prof. dr. sc. Zoran Grgić
Prof. dr. sc. Davor Romić
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Akademik Franjo Tomić
Sastanak je vodio Predsjednik APZ Akademik Franjo Tomić. Nakon pozdravne riječi podsjetio je na zaključak Druge
sjednice Predsjedništva i Nadzornog Akademije o potrebi organiziranja okruglog stola o poljoprivredi. Naime, poznato je da
se loše stanje hrvatske poljoprivrede ne popravlja. Uz to, Europska komisija priprema novu Zajedničku poljoprivrednu
politiku (ZPP) za razdoblje 2020 – 2027, pa je potrebno da se i naša Akademija uključi u pronalaženje efikasnijeg puta u
razvoju naše poljoprivrede.
Nakon rasprave o mogućim temama i organizaciji okruglog stola Radna skupina predlaže Predsjedništvu Akademije sljedeće:
(A) Mjesto održavanja:
Prvi okrugli stol održat će se na Sveučilištu u Zagrebu Agronomski fakultet.
(B) Pozvani sudionici:
Na okrugli stol bit će pozvani članovi naše Akademije, ministar poljoprivrede, znanstvenici Agronomskog fakulteta u
Zagrebu, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i hrvatskih poljoprivrednih znanstvenih Instituta, te predstavnici Hrvatske
agronomske komore, Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Isto tako,
o održavanju okruglog stola biti će obaviješteni mediji.
(C) Izlaganja
Radna skupina predlaže da se pripreme sljedeća izlaganja:
1. Akademik Franjo Tomić, u ulozi predsjednika Akademije, upoznat će sudionike o utemeljenju APZ i svrsi održavanja
okruglog stola. Istaknut će glavne probleme u našoj poljoprivredi i mogućim doprinosima naše Akademije u njihovom
rješavanju.
2. Prof. dr. sc. Ramona Franić izložit će pregled buduće Zajedničke poljoprivredne politike EU za razdoblje 2020 – 2027.
godine, s osvrtom na mjere koje će prema preporukama Europske komisije potrebno primjenjivati u svrhu daljnjeg razvoja
hrvatske poljoprivrede.
3. Prof. dr. sc. Davor Romić održat će izlaganje pod naslovom 'Kako koristimo prirodne resurse?' te će usporedit stanje i
korištenje prirodnih resursa u RH s postavkama Zajedničke poljoprivredne politike EU.
Nakon izlaganja očekuje se rasprava o navedenim temama i donijet će se zaključci okruglog stola.
Nakon pripreme navedenih izlaganja zakazat će se sjednica Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije na kojoj će se
prihvatiti pripremljena izlaganja, ili nadopuniti sadržajno i s imenima izlagača, kako bi Akademija na okruglom stolu uputila
javnosti značajne poruke o stanju i daljnjem razvoju hrvatske poljoprivrede.
Sastanak je završio u 12:00 sati.

Glavni tajnik

Predsjednik

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović

Akademik Franjo Tomić

PRILOG 2

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

PRIJEDLOG
(A) Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ) će u suradnji s Društvom agrarnih novinara Hrvatske
(DANH) organizirati Okrugli stol po nazivom "Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa Zajedničkom
poljoprivrednom politikom (ZPP) Europske unije za razdoblje 2021-2027"
(B) Okrugli će se stol održati u ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u dvorani VI/A Sveučilišta u
Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25.
(C) Uz članove naše Akademije i znanstvenike Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Poljoprivrednog
fakulteta u Osijeku i hrvatskih poljoprivrednih znanstvenih Instituta, na Okrugli stol bit će pozvana
Predsjednica RH, gđa. Kolinda Grabar Kitarović, Predsjednik Vlade RH, g. Andrej Plenković, Ministar
poljoprivrede, g. Tomislav Tolušić, te znanstvenike i stručnjake u svim poljoprivrednim službama i
institucijama. Društvo agrarnih novinara Hrvatske (DANH) pozvat će predstavnike medija.
(D) Moderator Okruglog stola će biti Akademik Ferdo Bašić.
(E) Dnevni red Okruglog stola će biti sljedeći:
1. Akademik Franjo Tomić
Stanje i mjere unapređivanja hrvatske poljoprivrede
2. Prof. dr. sc. Davor Romić
Kako koristimo zemljišne resurse u R. Hrvatskoj
3. Prof. dr. sc. Ramona Franić
Izazovi nove ZPP Europske unije za hrvatsku poljoprivredu
4. Rasprava
5. Zaključci
(F) Predviđeno vrijeme trajanja pojedinih predavanja je 20 minuta.

Glavni tajnik

Predsjednik

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović

Akademik Franjo Tomić
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PRILOG 3

Zagreb, 05. lipnja 2018.

AKADEMIJA POLJOPRIVREDNIH ZNANOSTI
u suradnji sa Znanstvenim vijećem za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstvenim vijećem za zaštitu
prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Društvom agrarnih novinara Hrvatske

POZIV
Zadovoljstvno nam je pozvati vas na

ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
"Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa
Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije za razdoblje 2021-2027"
Skup će se održati u utorak, 19. lipnja 2018. godine u 11 sati u dvorani VI/A Sveučilišta u Zagrebu
Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25.

DNEVNI RED
1. Otvaranje i pozdravi
2. Uvodna izlaganja
- Akademik Franjo Tomić - Stanje i mjere unapređivanja hrvatske poljoprivrede
- Prof. dr. sc. Davor Romić - Kako koristimo zemljišne resurse u R. Hrvatskoj
- Prof. dr. sc. Ramona Franić - Izazovi nove ZPP Europske unije za hrvatsku poljoprivredu
3. Rasprava
4. Zaključci
Moderatori Znanstveno-stručnog skupa bit će akademik Ferdo Bašić i g. Martin Vuković, predsjednik
Društva agrarnih novinara Hrvatske.

Radujemo se Vašem dolasku.

Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti

Akademik Franjo Tomić

Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: apz@agr.hr http://apz.agr.hr
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