Zagreb, 10. listopada 2018.

ZAPISNIK
Četvrog sastanak Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održanog 17.
listopada 2018. u Maloj vijećnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 12 sati.
Nazočni članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora
Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus
Prof. dr. sc. Matija Domaćinović (elektronskim putem)
Dr. sc. Smiljana Goreta Ban
Prof. dr. sc. Zoran Grgić (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Vlado Guberac (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić
Prof. dr. sc. Darko Kiš (elektronskim putem)
Professor emerita Gordana Kralik (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Tajana Krička
Prof. dr. sc. Edi Maletić
Prof. dr. sc. Boro Mioč (elektronskim putem)
Prof. dr. sc. Nikola Mirošević (elektronskim putem)
Dr. sc. Slavko Perica (elektronskim putem)
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
Prof. dr. sc. Sonja Vila (elektronskim putem)
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić (elektronskim putem)
Sastanak je vodio Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti Akademik Franjo Tomić, professor emeritus.
Akademik Franjo Tomić je predložio sljedeći Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s trećeg sastanka
2. Održavanje Okruglog stola "Oblikovanje čiste održive energije iz poljoprivrede"
3. Konstituiranje Odjela za bilinogojstvo, te Odjela za stočarstvo i ribarstvo Akademije poljoprivrednih
znanosti
4. Izvješće o dosadašnjim aktivnostima
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
1. Prihvaćanje zapisnika s trećeg sastanka
Zapisnik s drugog sastanka je jednoglasno usvojen.

.

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

. OIB: 78732556191 . IBAN: HR6623600001102641832

2. Održavanje Okruglog stola "Oblikovanje čiste održive energije iz poljoprivrede"
Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne da je 05. srpnja 2018. održana osnivačka sjednica Odjela za
interdisciplinarne znanosti Akademije poljoprivrednih znanosti, te da je zaprimio Zahtjev za održavanjem
okruglih stolova koji je Predsjedništvu Akademije uputila prof. dr. sc. Tajana Krička, dopredsjednica navedenog
Odjela.
Prof. dr. sc. Tajana Krička, dopredsjednica Odjela za interdisciplinarne znanosti je izvijestila nazočne o
zaključicma osnivačke sjednice Odjela. Odjel planira organizirati dva okrugla stola i to:
1. Oblikovanje čiste održive energije iz poljoprivrede
2. Prihvaćanje kompostana u RH.
Prvi bi okrugi stol bio organiziran 07. studenog 2018. na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet, a drugi u
ožujku 2019. godine na Institutu za poljoprivredu i agroturizam u Poreču. Prof. dr. sc. Tajana Krička je postavila
pitanje o mogućnosti objavljivanja radova s navedenih okruglih stolova
Pritom se razvila rasprava u kojoj su sudjelovali gotovo svi nazočni.
Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne da su u tijeku pregovori s Hrvatskom akademijom znanosti i
umjetnosti (HAZU) u svezi izdavanja publikacije s izlaganjima održanima na Znanstveno-stručnom skupu
"Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije za razdoblje
2021-2027". Naime, navedeni je Znanstveno-stručni skup organizirala Akademija poljoprivrednih znanosti u
suradnji sa Znanstvenim vijećem za poljoprivredu i šumarstvo i Znanstvenim vijećem za zaštitu prirode HAZU,
te Društvom agrarnih novinara Hrvatske, te bi stoga izlaganja mogla biti izdana u Zborniku radova navedenih
Znanstvenih vijeća HAZU-a.
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović je izvijestio nazočne o mogućnostima pripreme posebnog broja znanstvenog časopisa
Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) posvećenog radovima s budućih okruglih stolova i istaknuo da bi
pritom radovi morali biti pisani engleskim jezikom i proći redovan recenzentski postupak.
Dr. sc. Smiljana Goreta Ban je napomenula da prilikom organizacije znanstveno-stručnih skupova i okruglih
stolova Predsjedništvo mora imati na umu ciljanu publiku, te da bi bilo dobro razmisliti koji bi bio najbolji način
da se s mišljenjima Akademije upozna što veći broj ljudi.
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić je, uvažavajući važnost predloženih tema okruglih stolova, istakla da je Zakon o
poljoprivredi u saborskoj proceduri, te da bi Akademija morala dati svoje mišljenje o navedenom Zakonu.
Akademik Franjo Tomić je predložio da prof. dr. sc. Davor Romić prikupi sve potrebne informacije u svezi
navedenog Zakona, te da s njima upozna članove Predsjedništva.
• Prijedlog prof. dr. sc. Tajane Kričke o održavanju okruglog stola Odjela za interdisciplinarne znanosti
je jednoglasno prihvaćen.
• Dogovoreno je da će način diseminacije materijala sa znanstveno-stručnih skupova i okruglih stolova
ovisiti o ciljanoj publici i namjeni navednog materijala.
• Prijedlog akademika Franjo Tomića da prof. dr. sc. Davor Romić prikupi sve potrebne informacije u
svezi Zakona o poljoprivredi je jednoglasno prihvaćen.
3. Konstituiranje Odjela za bilinogojstvo, te Odjela za stočarstvo i ribarstvo Akademije poljoprivrednih
znanosti
Akademik Franjo Tomić je apelirao da se konstituira Odjel za bilinogojstvo kao i Odjel za stočarstvo i ribarstvo.
Odjeli bi trebali održati osnivačke sjednice prije Godišnje skupštine Akademije najavljene za prvi tjedan u
prosincu.
• Predsjedništvo je naložilo prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da podsjeti dopredsjednike i tajnike navedenih
Odjela da održe osnivačke sjednice.
4. Izvješće o dosadašnjim aktivnostima
Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o dosadašnjim aktivnostima Akademije:
(A) 19. lipnja je u Zagrebu održan znanstveno-stručni skup "Razvoj hrvatske poljoprivrede u skladu sa
Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije za razdoblje 2021-2027"
(B) Članovi Akademije su sudjelovali u radu niza skupova i pritom održali pozdravne govore:
- 62. Seminar biljne zaštite, Opatija, 06-09. veljače 2018.
- 10th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Split, 20-24.
svibnja 2018.
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- 11. Međunarodni znanstveno-stručni skup "Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša", Vukovar, 28-30.
svibnja 2018.
- 3. Kongres hrvatskog tloznanstvenog društva "Potencijal tla i zemljišnih resursa: ključne uloge
znanosti i učinkovitih politika, Vukovar, 10-14. rujna 2018.
- Predstavljanje projekta 'Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja' Znanstvenog centra
izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (CroP-BioDiv), Zagreb, 12. rujna 2018.
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović je izvijestio nazočne o:
(A) prijedlozima službenog znaka (logotipa) Akademije (Prilog 1)
(B) prijedlogu potvrde o članstvu u Akademiji (Prilog 2)
(C) otvaranju domene za buduće mrežne stranice Akademije (apz.agr.hr)
(D) donacijama i uplatama članarina za 2018. godinu
Donacije (5,000 kn) su uplatile sljedeće institucije: Poljoprivredni institut Osijek, Institut za jadranske kulture i
melioraciju krša u Splitu, te Institut za poljoprivredu i turizam Poreč. Šezdeset (od ukupno 128) članova
Akademije je uplatilo članarine za 2018. godinu.
Akademik Franjo Tomić se u ime Akademije zahvalio institucijama koje uplatile donacije.
• Predsjedništvo je zaključilo da je znak koji se dosad koristio (Prijedlog 1) najbolji izbor i naložilo prof.
dr. sc. Zlatku Šatoviću da razmisli o bojama na znaku, te odluči o definitivnom izgledu znaka.
• Predsjedništvo je naložilo prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da pošalje prijedlog potvrde svim članovima
Predsjedništva.
• Predsjedništvo je naložilo prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da osmisli mrežne stranice, te odabere autora
budućih mrežnih stranica. Predsjedništvo je naložilo prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da zatraži fotografije i
osnovne informacije od svih članova Akademije u svrhu objave na mrežnim stranicama.
• Predsjedništvo je naložilo prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da još jednom podsjeti članove koji nisu uplatili
članarinu da to učine što prije.
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić je izvijestila nazočne o radu na Hrvatskoj poljoprivrednoj enciklopediji.
Akademik Ferdo Bašić (glavni urednik), prof. dr. sc. Nikola Mirošević (zamjenik glavnog urednika) i prof. dr. sc.
Jasminka Igrc-Barčić (glavna tajnica uredništva) su osmislili tematske cjeline buduće Enciklopedije, te imenovali
njihove voditelje koji su dali pisani pristanak. Okvirni sadržaj buduće Enciklopedije se nalazi u prilogu (Prilog 3) i
čini sastavni dio ovog zapisnika.
Akademik Franjo Tomić je zahvalio (užem) uredništvu buduće Enciklopedije na uloženom trudu.
• Predsjedništvo je jednoglasno podržalo rad (užeg) uredništva buduće Hrvatske poljoprivredne
enciklopedije.
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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Prijedlog 1

Prijedlog 2

Prijedlog 3

Prijedlog 4

Temeljem zaključaka Osnivačke skupštine Akademije poljoprivrednih
znanosti održane 08. lipnja 2017. godine u Zagrebu

prof. dr. sc. Zlatko Šatović
postao je

REDOVITI ČLAN
Akademije poljoprivrednih znanosti
i time stekao sva prava i obveze određene
Statutom Akademije poljoprivrednih znanosti.

U Zagrebu, ??. prosinca 2018.

Glavni tajnik
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović

Predsjednik
Akademik Franjo Tomić

FERDO BAŠIĆ, NIKOLA MIROŠEVIĆ, JASMINKA IGRC BARČIĆ
NAZIV PROJEKTA:

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA ENCIKLOPEDIJA
NOSITELJ PROJEKTA:
AKADEMIJA POLJOPRIVREDNIH ZNANOSTI – ZAGREB. Svetošimunska 25
VODITELJ PROJEKTA: Akademik Frane Tomić – predsjednik APZ
ZAMJENICA VODITELJA: Prof.dr.sc. Gordana Kralik
Uredništvo: Ferdo Bašić, Nikola Mirošević, Jasminka Igrc Barčić + 11 urednika prema
znanstvenim i stručnim tematskim cjelinama i svi članovi predsjedništva APZ
Glavni urednik: Ferdo Bašić
Zamjenik glavnog urednika: Nikola Mirošević
Glavna tajnica uredništva: Jasminka Igrc Barčić
PREDVIĐENI VOLUMEN: 5 svezaka

OKVIRNI SADRŽAJ I VODITELJI TEMATSKIH CJELINA
1. AGROEKOLOGIJA - Ivica Kisić – Zagreb
• Ishrana bilja
• Mikrobiologija
• Opća proizvodnja bilja
• Pedologija
• Poljoprivredne melioracije

2. AGROEKONOMIKA - Vjekoslav Par - Zagreb
• Agrarna ekonomika i ruralni razvoj
• Marketing u poljoprivredi
• Menadžment i ruralno poduzetništvo
• Zadrugarstvo

3. DRVENASTE KULTURE – (HORTIKULTURA) - Jasminka Karoglan Kontić - Zagreb
• Ljekovito i aromatično bilje
• Sredozemno bilje (Maslinarstvo)
• Povrćarstvo
• Vinogradarstvo i vinarstvo
• Voćarstvo
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4. FITOMEDICINA - Jasminka Igrc Barčić - Zagreb
• Fitofarmacija i aplikacija
• Fitopatologija
• Herbologija
• Poljoprivredna zoologija

5. JEDNOGODIŠNJE KULTURE - Josip Kovačević – Osijek
• Ljekovito i začinsko bilje
• Ratarstvo, industrijsko i krmno bilje
• Sjemenarstvo
• Travnjaštvo

6. RIBARSTVO, PČELARSTVO I LOVSTVO - Tomislav Treer - Zagreb
• Lovstvo
• Pčelarstvo
• Ribarstvo

7. STOČARSTVO - Boro Mioč - Zagreb
• Hranidba domaćih životinja
• Mljekarstvo
• Opće stočarstvo
• Proizvodnja i prerada animalnih proizvoda
• Specijalno stočarstvo

8. TEHNIKA I TEHNOLOGIJA - Tajana Krička
• Biogoriva
• Mehanizacija poljoprivrede
• Poljoprivredna tehnologija

9. UREĐENJE KRAJOBRAZA - Branka Aničić - Zagreb
• Krajobrazna arhitektura
• Ukrasno bilje
• Vrtna umjetnost

10. ZAJEDNIČKE DISCIPLINE – Marijana Ivanek Martinčić- Križevci
• Agrokemija
• Genetika, oplemenjivanje i statistika
• Matematika i informatika
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•
•
•

Nastavne ustanove u poljoprivredi – srednje i visoko obrazovanje
Poljoprivredna botanika
Znanstvene ustanove u poljoprivredi

11. ZASLUŽNICI U POLJOPRIVREDI – Nikola Mirošević - Zagreb

U Zagrebu, 18. lipanj 2018.

Akademik Ferdo Bašić

Prof.dr.sc. Nikola Mirošević,
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Prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić

