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Z A P I S N I K  

Petog sastanka Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održanog 22. 
studenog 2018. u Velikoj 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 
 Dr. sc. Smiljana Goreta Ban (elektronskom putem) 
 Prof. dr. sc. Zoran Grgić (elektronskim putem) 
 Prof. dr. sc. Vlado Guberac 
 Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić (elektronskim putem) 
 Prof. dr. sc. Darko Kiš (elektronskim putem) 
 Professor emerita Gordana Kralik 
 Prof. dr. sc. Tajana Krička 
 Prof. dr. sc. Edi Maletić (elektronskim putem) 
 Prof. dr. sc. Boro Mioč 
 Prof. dr. sc. Nikola Mirošević 
 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 (elektronskom 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 četvrtog sastanka 
 2. Priprema godišnje skupštine Akademije poljoprivrednih znanosti 
 3. Mišljenje o Prijedlogu Zakona o poljoprivredi 
 4. Razno 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
1. Prihvaćanje zapisnika s četvrtog sastanka 
 
Zapisnik s četvrtog sastanka je jednoglasno usvojen. 
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2. Priprema godišnje skupštine Akademije poljoprivrednih znanosti 
 
Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o tijeku priprema za Prvu godišnju skupštinu Akademije 
poljoprivrednih znanosti koja će se održati 07. prosinca 2018. godine u Velikoj vijećnici Agronomskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 12 sati, te predložio dnevni red godišnje skupštine kako slijedi: 
 1. Otvaranje i pozdravna riječ 
 2. Izbor radnih tijela Skupštine 
 3. Usvajanje zapisnika Osnivačke skupštine Akademije poljoprivrednih znanosti 
 4. Izvješće predsjednika o dosadašnjem radu 
 5. Financijsko izvješće 
 6. Izvješće Nadzornog odbora 
 7. Plan rada za 2019. godinu 
 8. Financijski plan za 2019. godinu 
 9. Dodjela pismenih priznanja izabranim redovitim člaovima Akademije poljoprivrednih znanosti 
 10. Razno 
Akademik Franjo Tomić je izložio Izvješće predsjednika o dosadašnjem radu kao i Plan rada za 2019. godinu, a 
prof. dr. sc. Zlatko Šatović, glavni tajnik APZ je izložio Financijsko izvješće kao i Financijski plan za 2019. 
godinu.  
 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo sve navedene dokumente te naložilo akademiku Franji 
Tomiću i prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da o njima izvijesti članstvo na Prvoj godišnjoj skupštini 
Akademije. 

 

3. Mišljenje o Prijedlogu Zakona o poljoprivredi 

 

Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o primjedbama na Prijedlog Zakona o poljoprivredi koji se nalazi u 
redovitoj proceduri. 

Opće primjedbe: 

- predloženi Zakon o poljoprivredi se može prihvatiti kao „zakon ograničenog trajanja“ jer bi on trebao biti u 
suglasju sa Strateškim planom Ministarstva poljoprivrede odnosno Strategijom poljoprivrede, a nismo 
upoznati da postoji, 

- primjetna je neusklađenost predloženog Zakona kao krovnog s drugim zakonima kao npr. Zakon o OPG, 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi itd., a da ne spominjemo 
neizrađene pravilnike koji su trebali biti već u primjeni jer je predloženi zakon u funkciji „popravljanja 
okvira za provedbu ZPP EU za razdoblje 2014-2020“, 

- u prijedlogu Zakona se ne iščitava strateška odrednica na obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ali ni njihovih 
poslovnih povezivanja kao što su zadruge, proizvođačke organizacije i sl., 

- u Prijedlogu se pojavljuje potreba za novim savjetima (članak 95), ali se npr. ne vidi mjesto Poljoprivredne 
komore kao partnera javne vlasti, 

- nejasno je postavljena uloga Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe s nedorečenošću o 
mogućnosti njene „privatizacije“ ili mogućnosti privatne te s time i razgraničenja ovlasti, 

- opći dojam je kao da se spremamo za ulazak, a ne da smo članica EU već pet godina. 

Prijedlozi: 

- naglasiti uvažavanje jednakovažnosti tri osnovna gospodarenja u poljoprivredi i to intenzivni (konvencionalni), 
tradicionalni (održivi) i ekološki (alternativni), 

- umjesto ukidanja zbog novonastalih promjena, predlažemo čak jačanje Vijeća za istraživanja u poljoprivredi s 
jačim utjecajem poljoprivrednika, 

- ugraditi mogućnost regionalnog pristupa kod primjene potpora u poljoprivredi, 
- u Članku 7. zamijeniti slijed točke 1. i točke 2., 
- u Članku 8. istaći potrebu okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednih površina, 
- u Članku 50. još jednom naglasiti potrebu žurne izrade Strategije poljoprivrede Republike Hrvatske, 
- u Članku 51. istaći potrebu primjene raspoloživih mjera zaštite domaćih proizvođača u iznimnim situacijama, 
- u Članku 61. predlažemo utemeljenje Stručnog tima za poljoprivredu s uglednim članovima znanstvenika do 

proizvođača kao savjetodavnog tijela ministru poljoprivrede, 
- u Članku 99. dodati doktor u poljoprivredi, prehrambenoj tehnologiji, biotehnologiji, nutricionizmu i veterini. 

 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo navedene primjedbe. 
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4. Razno 
 

Akademik Franjo Tomić je zahvalio svima nazočnima na sudjelovanju u radu sastanka. 

 

Sastanak je dovršen u 14 sati. 

 
 

 

 

 

Glavni tajnik 

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović 
 

Predsjednik 

Akademik Franjo Tomić 

 




