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Z A P I S N I K  
 

Osnivačke sjednice Odjela za bilinogojstvo, te Odjela za stočarstvo i ribarstvo Akademije poljoprivrednih 
znanosti održanog 22. studenog 2018. godine u Velikoj vijećnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s 
početkom u 12 sati. 
 

Nazočni 
Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti 
 Akademik Franjo Tomić, professor emeritus 
 

Nazočni članovi Odjela za bilinogojstvo 
 Prof. dr. sc. Vlado Guberac, Dopredsjednik APZ, Predsjednik Odjela 
 Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, Tajnik Odjela 
 Dr. sc. Dean Ban 
 Prof. dr. sc. Renata Bažok 
 Prof. dr. sc. Tomislav Jemrić 
 Prof. dr. sc. Danijel Jug 
 Prof. dr. sc. Irena Jug 
 Prof. dr. sc. Vlatka Rozman 
 Dr. sc. Siniša Srečec 
 Prof. dr. sc. Zlatko Šatović 
 Prof. dr. sc. Jasna Šuštarić 
 

Nazočni članovi Odjela za ribarstvo i stočarstvo 
 Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita, Dopredsjednica APZ, Predsjednica Odjela 
 Prof. dr. sc. Boro Mioč, Tajnik Odjela 

Prof. dr. Antunović Zvonko 
Prof. dr. Domaćinović Matija 
Prof. dr. Zlatko Janječić 
Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić 

 Prof. dr. sc. Darko Grbeša 
 Prof. dr. sc. Nikola Kezić 
 Prof. dr. sc. Tomislav Treer 
 

U dogovoru s dr. sc. Gordanom Kralik, professor emerita, Dopredsjednicom Akademije poljoprivrednih 
znanosti i Predsjednicom Odjela za stočarstvo i ribarstvo zajedničku sjednicu je vodio prof. dr. sc. Vlado 
Guberac, Dopredsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti i Predsjednik Odjela za bilinogojstvo. 
 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac je pozvao akademika Franju Tomića, predsjednika Akademije poljoprivrednih 
znanosti da pozdravi okupljene akademije i akademike. Akademik Franjo Tomić je u pozdravnom govoru 
naglasio važnost osnivanja pojedinih Odjela Akademije jer su Odjeli ti koji predlažu aktivnosti u okviru 
Akademije imajući pritom na umu organizaciju znanstveno-stručnih skupova, okruglih stolova i radionica na 
teme ključne za razvitak poljoprivredne znanosti u R. Hrvatskoj. 
 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac je predložio sljedeći Dnevni red: 
 1. Osnivanje Odjela za bilinogojstvo APZ 
 2. Osnivanje Odjela za stočarstvo i ribarstvo APZ 
 3. Plan rada Odjela za 2019. godinu 
 4. Razno. 
 

Na prijedlog prof. dr. sc. Vlade Guberca, za zapisničara Osnivačke sjednice izabran je prof. dr. sc. Zlatko Šatović, 
glavni tajnik Akademije poljoprivrednih znanosti. 
 

• Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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1. Osnivanje Odjela za bilinogojstvo APZ 
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac je podsjetio prisutne da su temeljem zaključaka Osnivačke skupštine APZ održane 
08. lipnja 2017. u Zagrebu potvrđeni: 
 Prof. dr. sc. Vlado Guberac, Dopredsjednik APZ, Predsjednik Odjela za bilinogojstvo, te 
 Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, Tajnik Odjela za bilinogojstvo. 
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac je podsjetio prisutne da mu je temeljem zaključaka Drugog sastanka Predsjedništva i 
Nadzornog odbora APZ održanog 16. veljače 2018. naloženo da pristupi sazivanju Osnivačke sjednice Odjela za 
bilinogojstvo, te da predloži plan rada Odjela u 2019. godinu. 
 

• Prof. dr. sc. Vlado Guberac je predložio osnutak Odjela za bilinogojstvo koji je jednoglasno prihvaćen. 

 
 
2. Osnivanje Odjela za stočarstvo i ribarstvo APZ 
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac je dao riječ dr. sc. Gordani Kralik, professor emerita, Dopredsjednici APZ i 
Predsjednici Odjela za stočarstvo i ribarstvo. 
 
Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita, je podsjetila prisutne da su temeljem zaključaka Osnivačke skupštine 
APZ održane 08. lipnja 2017. u Zagrebu potvrđeni: 
 Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita, Dopredsjednica APZ, Predsjednica Odjela za stočarstvo i 
ribarstvo, te 
 Prof. dr. sc. Boro Mioč, Tajnik Odjela za stočarstvo i ribarstvo. 
 
Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita, podsjetila je prisutne da joj je temeljem zaključaka Drugog sastanka 
predsjedništva i Nadzornog odbora APZ održanog 16. veljače 2018. u Zagrebu naloženo da pristupi sazivanju 
Osnivačke sjednice Odjela za stočarstvo i ribarstvo, te da predloži plan rada Odjela u 2019. godinu. 
 

• Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita je predložila osnutak Odjela za stočarstvo i ribarstvo koji je 
jednoglasno prihvaćen. 
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3. Plan rada Odjela za 2019. godinu 
 
3.1 Odjel za bilinogojstvo 
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac je pozvao pristutne da iznesu svoje prijedloge za organizaciju znanstveno-stručnih 
skupova, okruglih stolova ili radionica koje bi bile organizirane u okviru Odjela za bilinogojstvo tijekom 2019. 
godine. 
 
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović, glavni tajnik APZ, pritom je naglasio da je moderatorima dana potpuna sloboda da 
izaberu najprikladnije mjesto, vrijeme, pozvane predavače kao i vrstu skupa (znanstveno-stručni skup / okrugli 
stol / radionica). U svakom se slučaju radi o unaprijed dogovorenim predavačima koji mogu, ali i ne moraju biti 
članovi APZ. Svi su skupovi otvoreni za javnost. Svi članovi APZ-a, ukoliko to žele, mogu održati predavanje u 
okviru skupova, uz prethodan dogovor s moderatorom skupa. 
 
Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita je pritom naglasila da ukoliko želimo da naši skupovi budu posjećeni, 
da se trebamo potruditi da ih organiziramo u okviru već postojećih znanstvenih i stručnih simpozija i 
savjetovanja kao što Simpozij agronoma odnosno Krmiva. Prof. dr. sc. Boro Mioč, tajnik 54. hrvatskog i 14. 
međunarodnog Simpozija agronoma koji će se održati 2019. godine u Vodicama se u potpunosti složio s 
navedenom idejom i obvezao se da će predložene skupove organizirane u okviru APZ uvrstiti u program 
Simpozija. 
 
Nakon niza prijedloga i rasprave u kojoj su sudjelovali brojni članovi Odjela usaglašena su mišljenja o temama 
kao i moderatorima koji su se obvezali da će organizirati predložene skupove. 
 

• Odjel za bilinogojstvo APZ će u 2019. godini održati četiri skupa: 

Br. Moderator Tema (preliminarni naslov) Opaska 

1 Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić GMO usjevi u R. Hrvatskoj: Za ili Protiv? - 

2 Prof. dr. sc. Tomislav Jemrić Šumske voćkarice u R. Hrvatskoj i Europi 
- u suradnji s Šumarskom 
akademijom 

3 Prof. dr. sc. Danijel Jug 
Izazovi biljne proizvodnje u okviru klimatskim 
promjena 

- 

4 Dr. sc. Siniša Srečec Matematičko modeliranje u bilinogojstvu 
- u okviru 54. hrvatskog i 14. 
međunarodnog simpozija 
agronoma (Vodice, 2019) 

 
3.2 Odjel za stočarstvo i ribarstvo 
 
Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita je pozvala pristutne da iznesu svoju prijedloga za organizaciju 
znanstveno-stručnih skupova, okrugili stolova ili radionica koje bi bile organizirane u okviru Odjela za stočarstvo 
i ribarstvo tijekom 2019. godine. 
 
Nakon niza prijedloga i rasprave u kojoj su sudjelovali brojni članovi Odjela usaglašena su mišljenja o temama 
kao i moderatorima koji su se obvezali da će organizirati predložene skupove. 
 

• Odjel za stočarstvo i ribarstvo APZ će u 2019. godini održati četiri skupa: 

Br. Moderator Tema (preliminarni naslov) Opaska 

1 Prof. dr. sc. Nikola Kezić 
Uzroci masnovnih gubitaka pčela u R. Hrvatskoj i 
Europi 

- 

2 Prof. dr. sc. Darko Grbeša Ekološki otisak animalne proizvonje 
- u okviru savjetovanja Krmiva 
2019 

3 Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić 
Lovno gospodarenje iz perspektive agronomske 
znanosti i struke 

- u okviru 54. hrvatskog i 14. 
međunarodnog simpozija 
agronoma (Vodice, 2019) 

4 Prof. dr. sc. Tomislav Treer Strane vrste riba u ribarstvu - 
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4. Razno 
 
Prof. dr. sc. Siniša Srečec je izvijestio prisutne o svom sudjelovanju na radionici u Berlinu o mogućnostima 
prijave na projekte unutar programa Obzor 2020 (Horizon 2020), te pozvao sve zainteresirane da mu se jave na 
adresu elektronske pošte (ssrecec@vguk.hr) ukoliko se žele informirati o raspoloživim natječajima, postupku 
prijave kao i potencijalnim inozemnim suradnicima. 
 

Sastanak je dovršen u 14 sati. 

 

 

Zapisnik vodio: 

 

 

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović 

Glavni tajnik APZ 

 

 

Zapisnik odobrili: 

 

 

Prof. dr. sc Vlado Guberac 

Dopredsjednik APZ, Predsjednik Odjela za bilinogojstvo. 

 

 

Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita 
Dopredsjednica APZ, Predsjednica Odjela za stočarstvo i ribarstvo 




