Zagreb, 12. prosinca 2018.

ZAPISNIK
Prve godišnje skupštine Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održane 07. prosinca 2018. godine u Velikoj
vijećnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 12 sati.
Nazočni članovi:

Prof. dr. sc. Boris Antunović*
Prof. dr. sc. Zvonko Antunović*
Dr. sc. Dean Ban
Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus
Prof. dr. sc. Renata Bažok*
Prof. dr. sc. Snježana Bolarić*
Prof. dr. sc. Mihaela Britvec
Prof. dr. sc. Željko Bukvić
Izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, znanstvena savjetnica
Prof. dr. sc. Marija Cerjak
Dr. sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus*
Prof. dr. sc. Lepomir Čoga
Dr. sc. Tihomir Čupić*
Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić
Prof. dr. sc. Nadica Dobričević*
Prof. dr. sc. Matija Domačinović*
Prof. dr. sc. Georg Drezner
Dr. sc. Krešimir Dvojković*
Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić
Dr. sc. Smiljana Goreta Ban*
Prof. dr. sc. Ivo Grgić
Doc. dr. sc. Sonja Grljušić, znanstvena savjetnica
Prof. dr. sc. Vlado Guberac*
Prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić
Prof. dr. sc. Stjepan Husnjak
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc-Barčić*
Prof. dr. sc. Marija Ivezić*
Prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Prof. dr. sc. Tomislav Jemrić
Prof. dr. sc. Danijel Jug
Prof. dr. sc. Irena Jug
Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
Prof. dr. sc. Ivica Kisić
Prof. dr. sc. Darko Kiš*
Prof. dr. sc. Ante Kolega*
Dr. sc. Josip Kovačević*
Prof. dr. sc. Vlado Kovačević*

Prof. dr. sc. Davor Kralik*
Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita
Prof. dr. sc. Tajana Krička*
Prof. dr. sc. Goran Kušec*
Doc. dr. sc. Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik
Dr. sc. Ivica Liović
Prof. dr. sc. Edi Maletić*
Dr. sc. Anto Mijić*
Prof. dr. sc. Zlata Milaković*
Prof. dr. sc. Boro Mioč
Prof. dr. sc. Nikola Mirošević
Dr. sc. Dario Novoselović*
Prof. dr. sc. Nada Parađiković
Dr. sc. Vesna Pavić, professor emerita
Dr. sc. Slavko Perica*
Dr. sc. Dragutin Petošić, professor emeritus*
Prof. dr. sc. Stjepan Pliestić*
Prof. dr. sc. Mirta Rastija*
Prof. dr. sc. Sulejman Redžepović*
Prof. dr. sc. Davor Romić
Prof. dr. sc. Marija Romić
Prof. dr. sc. Vlatka Rozman*
Prof. dr. sc. Vlatko Rupić
Dr. sc. Mijo Sabolić
Dr. sc. Siniša Srečec
Prof. dr. sc. Bojan Stipešević*
Prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Akademik Franjo Tomić, professor emeritus
Prof. dr. sc. Miroslav Tratnik
Prof. dr. sc. Tomislav Treer*
Dr. sc. Marijana Tucak*
Dr. sc. Marija Vratarić*
Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, znanstveni savjetnik
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić*
Prof. dr. sc. Đurđica Žutinić*
*elektronskim putem

Sastanak je vodio Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti Akademik Franjo Tomić, professor emeritus.
Akademik Franjo Tomić je predložio sljedeći Dnevni red:
Dnevni red:
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
• Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

.
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1. Otvaranje i pozdravna riječ
Predsjednik APZ Akademik Franjo Tomić je, nakon odgovarajući riječi pri otvaranju Prve godišnje skupštine,
pozdravio sve prisutne redovite članove Akademije poljoprivrednih znanosti.
2. Izbor radnih tijela Skupštine
Akademik Franjo Tomić predložio je članove radnog predsjedništva Skupštine, te zapisničara i ovjerovitelja
zapisnika. U radno predsjedništvo Skupštine je predložio dr. sc. Gordanu Kralik, professor emerita,
dopredsjednicu APZ, akademika Ferdu Bašića, professor emeritus, dopredsjednika APZ, te prof. dr. sc. Zlatka
Šatovića, glavnog tajnika APZ. Za zapisničara je predložio izv. prof. dr. sc. Klaudiju Carović-Stanko, znanstvenu
savjetnicu, a za ovjerovitelja zapisnika prof. dr. sc. Zlatka Šatovića.
• Navedeni prijedlozi jednoglasno su prihvaćeni.
3. Usvajanje zapisnika Osnivačke skupštine Akademije poljoprivrednih znanosti
Akademik Franjo Tomić je predao riječ dopredsjednici APZ, dr. sc. Gordani Kralik, professor emerita.
Dopredsjednica je izvijestila članove da su zapisnik Osnivačke skupštine APZ održane 08. lipnja 2017. na
Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dobili putem elektronske pošte, te pozvala članove da prihvate
navedeni zapisnik.
• Zapisnik Osnivačke skupštine APZ je jednoglasno prihvaćen.
4. Izvješće predsjednika o dosadašnjem radu
Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita je pozvala akademika Franju Tomića da izloži Izvješće o radu APZ.
Predsjednik Tomić je izložio navedeno Izvješće koje čini sastavni dio ovog zapisnika (Prilog 1). Dopredsjednica
Kralik se zahvalila na izvješću i najavila raspravu. Budući da rasprave nije bilo, pozvala je članove na prihvaćanje
navedenog izvješća.
• Izvješće predsjednika o dosadašnjem radu je jednoglasno prihvaćeno.
5. Financijsko izvješće
Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita je pozvala glavnog tajnika APZ, prof. dr. sc. Zlatka Šatovća da
podnese Financijsko izvješće APZ za 2018. gdoinu. Glavni je tajnik izložio navedeno Financijsko izvješće koje
čini sastavni dio ovog zapisnika (Prilog 2). Dopredsjednica Kralik se zahvalila na izvješću i otvorila raspravu.
Budući da rasprave nije bilo, pozvala je članove na prihvaćanje navedenog izvješća.
• Financijsko izvješće APZ za 2018. godinu je jednoglasno prihvaćeno.
6. Izvješće Nadzornog odbora
Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita je pozvala predsjednika Nadzornog odbora APZ, prof. dr. sc. Nikolu
Miroševića da podnese Izvješće Nadzornog odbora APZ. Profesor Mirošević je izjavio da su u proteklom
vremenskom razdoblju od 08. lipnja 2017. do sada poštovani svi akti upravljanja, te da su svi materijalnofinancijski poslovi APZ ispravno vođeni. Dopredsjednica Kralik se zahvalila na izvješću i najavila raspravu.
Budući da rasprave nije bilo, pozvala je članove na prihvaćanje navedenog izvješća.
• Izvješće Nadzornog odbora APZ je jednoglasno prihvaćeno.
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7. Plan rada za 2019. godinu
Dr. sc. Gordana Kralik, professor emerita je predala riječ akademiku Ferdi Bašiću, professor emeritus,
dopredsjedniku APZ koji je najavio 7. točku Dnevnog reda i pozvao akademika Franju Tomića da izloži Plan
rada APZ za 2019. godinu. Predsjednik Tomić je izložio Plan rada koji čini sastavni dio ovog zapisnika (Prilog 3).
Dopredsjednik Bašić se zahvalio predsjedniku Tomiću na jasno izloženom planu te otvorio raspravu.
Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus je izvijestio nazočne o pripremama Hrvatske poljoprivredne
enciklopedije, te istakao da će u njenoj izradi sudjelovati brojni članovi Akademije uz napomenu da se trenutno
traži izdavač.
Dr. sc. Siniša Srečec je pozdravio prijedlog izrade Enciklopedije i naglasio da je krajnji čas za izradu suvremene
poljoprivredne enciklopedije jer je prethodna enciklopedija izdana još šezdesetih godina prošlog stoljeća.
Profesor Srečec je istakao da Leksikografski zavod Miroslav Krleža svakako ima najviše iskustva u takvim
projektima, te napomenuo da bi bilo dobro da Enciklopedija bude oblikovana kao usporedno mrežno i tiskano
izdanje. Isto tako, predložio je da APZ uspostavi međunarodnu suradnju, posebno s Češkom akademijom
poljoprivrednih znanosti (CAAS) koja ima izuzetno plodnu izdavačku djelatnost uključujući i izdavanje čitavog
niza uglednih znanstvenih časopisa.
Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus je potvrdio da uredništvo Enciklopedije svakako ima na umu
Leksikografski zavod Miroslav Krleža kao jednog od mogućih izdavača, te da će kontaktirati više izdavača,
analizirati uvjete i o tome izvijestiti članstvo.
Akademik Franjo Tomić se složio s dr. Srečecom da APZ treba uspostaviti međunarodnu suradnju, te
napomenuo da naš Statut predviđa predlaganje inozemnih znanstvenika za počasne članove Akademije. Na taj bi
se način mogla razviti suradnja s inozemnim znanstvenim institucijama.
Prof. dr. sc. Miroslav Tratnik je predložio dugoročnije planiranje misije, vizije i strategije APZ u smislu
pozicioniranja u okviru već postojećih institucija. Pritom ističe da bi APZ trebala biti vrh poljoprivrednih
znanosti te da bi njeni članovi morali biti uključeni u brojne segmente prilikom osmišljavanja poljoprivredne
politike, posebno kada je riječ o novim zakonima i pravilnicima. Profesor Tratnik je pozdravio ideju o pripremi
enciklopedije kao kapitalnog djela, no predlaže da se istovremeno razmisli o mogućnostima pripreme
poljoprivrednog leksikona i poljoprivrednog priručnika.
Dr. sc. Mijo Sabolić je komentirao lošu poziciju agronomske struke u odnosu prema administraciji. Istakao je niz
primjera donošenja pojedinih državnih akata u čijoj izradi nisu sudjelovali agronomski stručnjaci. Akademik
Ferdo Bašić kao i prof. dr. sc. Danijel Jug i prof. dr. sc. Ivica Kisić su potvrdili da su u više navrata sudjelovali u
izradama prijedloga pravilnika i zakona te da je vrlo često dolazilo do nesuglasica kao i potpunog ignoriranja
prijedloga struke od strane državne administracije. S tom se konstatacijom složio dr. sc. Dean Ban, te istaknuo da
bi kao Akademija morala biti aktivniji tijekom postupka izrade novih zakona i pravilnika u svezi poljoprivredne
proizvodnje.
Nakon završetka rasprave Akademik Ferdo Bašić je pozvao članove da prihvate Plan rada APZ za 2019. godinu
uz prijedloge iznijete u raspravi.
• Plan rada za 2019. godinu je jednoglasno prihvaćen.
8. Financijski plan za 2019. godinu
Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus, je pozvao glavnog tajnika APZ prof. dr. sc. Zlatka Šatovića da izloži
Financijski plan APZ za 2019. godinu. Glavni je tajnik izložio Financijski plan koji čini sastavni dio ovog
zapisnika (Prilog 4). Dopredsjednik Bašić se zahvalio na izvješću i najavio raspravu. Budući da rasprave nije bilo,
pozvao je članove na prihvaćanje navedenog izvješća.
• Financijski plan za 2019. godinu je jednoglasno prihvaćen.
9. Dodjela pismenih priznanja izabranim redovitim člaovima Akademije poljoprivrednih znanosti
Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus, je pozvao akademika Franju Tomića da dodijeli pismena piznanja
izabranim redovitim članovima APZ.
Nakon dodjele priznanja akademik Franjo Tomić je u kratkom govoru naglasio potrebu ostvarivanja značajnih
znanstvenih rezultata svakog znanstvenika koji postaje redovitim članom Akademije poljoprivrednih znanosti i
temeljem tih priznatih vrijednosti čestitao je kolegama na izboru (Prilog 5).
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10. Razno
Akademik Ferdo Bašić, professor emeritus, se zahvalio svima nazočnima na sudjelovanju u radu Skupštine,
čestitao im nadolazeće blagdane i pozvao ih na nastavak druženja u Maloj vijećnici Agronomskog fakulteta.
Skupština je završila s radom u 14 sati.

Zapisničarka

Ovjerovitelj zapisnika

Izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović
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Prilog 1

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA APZ O DOSADAŠNJEM RADU

(8. lipnja 2017. do sada)

Kolegice i kolege!
Mi znanstvenici poljoprivrednih znanosti Hrvatske utemeljili smo svoju Akademiju – APZ, 8. lipnja 2018. godine.
Sada Akademija ima 128 redovitih članova, a iduće godine, po Statutu Akademije, predstoji izbor zaslužnih
znanstvenika u status redovitih i počasnih članova, kao i članova suradnika. Time će APZ postati kadrovski
najbrojnija i znanstveno najmoćniji sastav za ostvarivanje potrebnih doprinosa u razvoju poljoprivrede.
Nakon što je Akademija utemeljena sve aktivnosti kreiralo je Predsjedništvo Akademije. Predsjedništvo je održalo
ukupno pet sastanaka, a njegove zaključke provodili su predsjednik, dopredsjednici i glavni tajnik Akademije.
Najprije su učinjeni napori u ostvarivanju službene registracije Akademije, otvaranja žiro računa kod Zagrebačke
banke, e-mail adrese, izrade žiga i kreiranju službenog logotipa Akademije.
Pored toga, naši predstavnici su na nekoliko znanstvenih skupova, uz pozdrav, dali do znanja sudionicima
skupova o značaju, djelatnostima i početku rada naše Akademije. Tako sam osobno pozdravio sudionike
međunarodnog znanstvenog skupa Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša, kojeg su organizirali AGROGLAS
i ISTRO u Vukovaru krajem svibnja 2018. Istovremeno je glavni tajnik prof. dr. sc. Zlatko Šatović pozdravio
sudionike 10th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries u Splitu.
Prigodom tradicijskog 62. Seminara biljne zaštite, u Opatiji u veljače 2018., akademik Ferdo Bašić, u ulozi
dopredsjednika, pozdravio je oko 700 znanstvenika i stručnjaka skupa.
Na otvaranju Kongresa Hrvatskog tloznanstvenog društva Potencijali tla i zemljišnih resursa, u Vukovaru u
rujnu 2018. upoznao sam osobno sudionike skupa o utemeljenju i počecima rada naše Akademije. Isto tako sam
u ime Akademije pozdravio znanstvenike i ostale sudionike na predstavljanju projekta Bioraznolikost i
molekularno oplemenjivanje bilja, Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno
oplemenjivanje bilja (ZCI CroP-BioDiv), također u rujnu 2018. u Zagrebu.
Držimo značajnim što je Akademija održala znanstveno – stručni skup Razvoj hrvatske poljoprivrede u
skladu sa ZPP EU za razdoblje 2021 – 2027., 19. lipnja 2018. u Zagrebu. Skup je organiziran 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. Zbog značajne tematike o kreiranju ZPP EU za
nailazeće razdoblje 2021 – 2027., ovaj skup imao je odjeka u javnosti, a i Poljoprivredna emisija Hrvatskog radija
posvetila je dio emisije problematici ovog skupa.
Isto tako uspješan Okrugli stol organizirao je Odsjek za interdisciplinarne znanosti naše Akademije Oblikovanje
čiste održive energije iz poljoprivrede, također u Zagrebu, početkom studenoga ove godine. Veliku
zainteresiranost izazvala je problematika ovog Okruglog stola, na kojem su, uz uvodne referate – tajnika Odjela
za interdisciplinarne znanosti, našeg dekana prof. dr. sc. Zorana Grgića i dopredsjednice Akademije prof. dr. sc.
Tajane Krička, sudjelovali kao panelisti – državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, mag. ing.
agr. i još pet istaknutih stručnjaka koji su voditelji proizvodnje obnovljivih biogoriva u praksi. Osobno sam, u ime
Akademije, pozdravio sudionike Okruglog stola pa osjećam potrebu uputiti priznanje dopredsjednici prof. dr. sc.
Tajani Krička i tajniku Odjela za interdisciplinarne znanosti – dekanu prof. dr. sc. Zoranu Grgiću, za vrijedan
doprinos našeg Odjela za daljnji razvoj čiste održive energije u poljoprivredi.
Potrebno je reći da su dopredsjednica profesorica Krička i tajnik Odjela profesor Grgić, prije ovog Okruglog
stola, održali sastanak redovitih članova Odjela za interdisciplinarne znanosti i utemeljili Odjel. Na istom sastanku
su donijeli i plan rada po kojem se uspješno nastavlja aktivnost ovog Odjela.
U skladu s tim značajno je što su nedavno, 22. studenog, dopredsjednici Akademije professor emerita Gordana
Kralik i dopredsjednik prof. dr. sc.Vlado Guberac te tajnik Odjela za stočarstvo i ribarstvo prof. dr. sc. Boro
Mioč i tajnik Odjela za bilinogojstvo prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić, organizirali zajednički sastanak i utemeljili su
Odjel za stočarstvo i ribarstvo, kao i Odjel za bilinogojstvo naše Akademije. Oba Odjela donijela su i Plan rada za
2019. Odjel za bilinogojstvo zaključio je održati znanstvene skupove na kojima će obraditi četiri teme. Isto tako
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Odjel za stočarstvo i ribarstvo planira održati znanstvene skupove i obradit će također četiri teme iz svog
područja.
Posebno je vrijedno reći da je dopredsjednik akademik Ferdo Bašić, zadužen od Predsjedništva, kao glavni
urednik Hrvatske poljoprivredne enciklopdije, održao nekoliko sastanaka te je predložio za zamjenika glavnog
urednika prof. dr. sc. Nikolu Miroševića, a prof. dr. sc. Jasminku Igrc Barčić za glavnu tajnicu uredništva. Njih
troje su razradili tematske cjeline Enciklopedije te imenovali voditelje cjelina koji su dali pismeni pristanak za tu
dužnost. Predsjedništvo je prihvatilo navedene prijedloge i donijelo je zaključak da je, zbog opsežnosti i značaja
projekta, program izrade Enciklopedije potrebno detaljnije razraditi s prikazom mogućih izvora financijskih
sredstava bez kojih nije moguće ostvariti ovako važan projekt. Stoga molimo neka svaki naš redoviti član razmisli
o izradi ovog projekta i očekujemo Vaš doprinos ne samo kao autori za svoje stručno područje već i da (ako
možete) pomogne u ostvarivanju potrebnih financijskih sredstava.
Na kraju, nije suvišno reći, gotovo svi naši redoviti članovi su u prošloj godini sudjelovali na određenim
znanstvenim i stručnim skupovima te su svojim znanstvenim rezultatima doprinosili temeljnoj zadaći naše
Akademije, odnosno, doprinosili razvoju poljoprivrednih znanosti i unapređenju poljoprivredne struke. Stoga,
svima Vama, kolegice i kolege, hvala na dosadašnjoj aktivnosti i pozivam Vas na daljnju aktivnu suradnju.
Hvala Vam!

Akademik Franjo Tomić
Predsjednik APZ
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Prilog 2

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE APZ
za 2018. godinu
Br.

Opis

Iznos

0

Saldo

21,682.42 kn

1

Prihodi

32,400.08 kn

-1.1

Donacije

15,000.00 kn

--1.1.1

Poljoprivredni institut Osijek

5,000.00 kn

--1.1.2

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu

5,000.00 kn

--1.1.3

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

5,000.00 kn

-1.2

Članarina

19,200.08 kn

--1.2.1

Članarina za 2018. godinu (92 člana)

18,400.08 kn

--1.2.2

Članarina za 2019. godinu (4 člana)

2

Rashodi

-2.1

Naknada banke

-2.2

Izrada mapa i članskih certifikata

9,522.50 kn

-2.3

Reprezentacija

2,230.00 kn

800.00 kn
12,517.66 kn
765.16 kn

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Glavni tajnik APZ
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Prilog 3

PLAN RADA APZ ZA 2019.
U svrhu razvoja poljoprivrednih znanosti i unapređivanja poljoprivredne struke APZ imat će sljedeće aktivnosti u
2019. godini.
1. Akademija poljoprivrednih znanosti surađivat će sa znanstvenim i stručnim institucijama i društvima u
organizaciji i izvođenju znanstvenih i stručnih skupova. U skladu s tim predsjednica Biljne zaštite, prof. dr. sc
Jasminka Igrc, predložila je da, prigodom održavanja njihovog tradicijskog seminara u Opatiji u veljači 2019., naša
Akademija bude pokrovitelj seminara (skupa). Sa zadovoljstvom smo prihvatili prijedlog, pogotovo što je prof.
dr. sc. Jasminka Igrc redovita članica i članica Predsjedništva Akademije poljoprivrednih znanosti.
2. Odjel za interdisciplinarne znanosti naše Akademije održat će Okrugli stol Prihvaćanje kompostana u RH u
suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam u Poreču, u proljeće 2019., pod vodstvom dopredsjednice naše
Akademije prof. dr. sc. Tajane Kričke i njezinih suradnika.
3. Dogovoreno je na sastanku dva Odjela APZ, da će Odjel za bilinogojstvo i Odjel za stočarsvo i ribarstvo
održati po jedan okrugli stol u programu održavanja 54. hrvatskog i 14. međunarodnog simpozija agronoma,
kojega organizira Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s ostalim našim značajnim znanstvenim
institucijama, među njima i naša Akademija, u Vodicama – u veljači ove godine. Odjel za bilinogojstvo pripremit
će okrugli stol na temu Matematičko modeliranje u bilinogojstvu, čiji će voditelj biti zamjenik tajnika Odjela dr.
sc. Siniša Srečec dok će Odjel za stočarstvo i ribarstvo pripremiti okrugli stol na temu Lovno gospodarenje iz
perspektive agronomske znanosti i struke s voditeljem – redovitim članom naše Akademije prof. dr. sc.
Tihomirom Florijančićem. Isto tako, Odjel za stočarstvo i ribarstvo naše Akademije pokušat će održati okrugli
stol, u programu tradicijskog savjetovanja s međunarodnim sudjelovanjem Krmiva, početkom lipnja u Opatiji
2019. Voditelj teme Ekološki otisak animalne proizvodnje bit će također redoviti član Akademije prof. dr. sc.
Darko Grbeša.
4. Značajno je što Odjel za stočarstvo i ribarstvo planira organizirati još dva znanstvena skupa s temama: Uzroci
masovnih gubitaka pčela u R. Hrvatskoj, uz zaduženje našeg redovitog člana prof. dr. sc. Nikole Kezića i Strane
vrste riba u ribarstvu, sa zaduženjem isto tako redovitog člana i člana Predsjedništva Akademije prof. dr. sc.
Tomislava Treera.
5. Isto tako značajno je što Odjel za bilinogojstvo planira organizirati znanstvene skupove s temama: Šumske
voćkarice u Hrvatskoj i Europi, u suradnji s Akademijom šumarskih znanosti, sa zaduženjem redovitog člana
prof. dr. sc. Tomislava Jemrića; temu GMO usjevi u R. Hrvatskoj i Europi, uz vođenje tajnika Odjela za
bilinogojstvo prof. dr. sc. Zvonimira Zdunića, te temu Izazovi biljne proizvodnje u okviru klimatskih promjena s
vođenjem redovitog člana prof. dr. sc. Danijela Juga.
6. APZ će u suradnji sa Znanstvenim vijećem za poljoprivredu i šumarstvo te Znanstvenim vijećem za zaštitu
prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, pristupiti organiziranju Znanstveno – stručnog skupa o razvoju
poljoprivrede i šumarstva na području Istre. Mjesto i datum u 2019. još nisu određeni.
7. Akademija će tiskati Priopćenje s predstavljenim radovima (prof. dr. sc. Ramona Franić, prof. dr. sc. Davor
Romič i akademik Franjo Tomić) i donijetim zaključnim razmatranjem (akademik Ferdo Bašić), na znanstveno –
stručnom skupu Razvoj poljoprivrede hrvatske u skladu sa ZPP EU za razdoblje 2021 – 2027., koji je održan na
Agronomskom fakultetu u Zagrebu u lipnju 2018.
8. APZ nastavit će rad na izradi Enciklopedije poljoprivrede. Osim planiranog rada na tematskim jedinicama
potrebno je pronaći izvore financijskih sredstava za ostvarivanje ovog kompleksnog projekta.
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9. Redoviti članovi APZ svojim će radom na postojećim znanstvenim projektima također doprinositi temeljnoj
zadaći Akademije, odnosno, razvoju poljoprivrednih znanosti i unapređivanju poljoprivredne struke.
10. Uz navedene aktivnosti APZ će nastojati uspostaviti mrežne stanice Akademije. Isto tako, potrebno je naći
rješenje za stručno vođenje poslova računovodstva Akademije.
11. Budući da postoji Savjet i Koordinacija četiri strukovne akademije (Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Akademija medicinskih znanosti, Akademija pravnih znanosti Hrvatske i Akademija šumarskih znanosti), korisno
bi bilo da je i naša Akademija poljoprivrednih znanosti postane članica ovog Savjeta i Koordinacije. Na taj način
ćemo lakše udruženo rješavati brojne zajedničke probleme, pogotovo što se tiče znanstvenog statusa ovih
Akademija. Stoga ćemo poduzeti potreban postupak za učlanjenje u postojeću zajednicu strukovnih akademija.
U svrhu uspješne izvedbe ovog plana, pozivam Vas sve kolegice i kolege, ne samo zaduženo-imenovane u Planu,
na potrebnu aktivnost, kako bi naša Akademija doprinijela u 2019. godini potreban doprinos u razvoju
poljoprivrednih znanosti i unapređenju poljoprivredne struke.
Hvala Vam lijepa.

Akademik Franjo Tomić
Predsjednik APZ
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Prilog 4

FINANCIJSKI PLAN APZ
za 2019. godinu
Planirani prihodi u 2019. godini:
1

Prihodi

24,800.00 kn

-1.1

Članarina za 2019. godinu (128-4=124 člana)

24,800.00 kn

Planirani rashodi u 2019. godini:
2

Rashodi

24,500.00 kn

-2.1

Izrada i održavanje mrežnih stranica APZ

10,000.00 kn

-2.2

Tisak Zbornika sa znanstveno-stručnog skupa

10,000.00 kn

-2.3

Materijalni troškovi

1,500.00 kn

-2.4

Reprezentacija

3,000.00 kn

Prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Glavni tajnik APZ
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Prilog 5

RIJEČI ČESTITKE UPUĆENE IZBORANIM REDOVITIM ČLANOVIMA APZ
Kolegice i kolege redoviti članovi APZ,
Za postati redoviti član APZ, odnosno postati akademik poljoprivrednih znanosti, potrebno je učiniti puno, puno
u životu. Potrebno je bilo puno rada, upornosti, ambicija i sposobnosti. Na temelju svih tih odlika uspješno ste, ili
uspješno smo, savladali sve obveze u osnovnoj i srednjoj školi, za vrijeme redovitog studija pa poslijediplomskog
studija. Nakon toga, ostvarenje doktorata znanosti pa ostvarenje značajnih znanstvenih rezultata s izborima u
znanstvena zvanja od znanstvenog asistenta do znanstvenog savjetnika, odnosno u visokoškolskoj nastavi, od
asistenta do redovitog profesora pa i profesora u trajnom zvanju, a neki od Vas i professora emeritusa. Za sve te
ostvarene vrijednosti svaki od Vas, odnosno nas, postali smo od mnogo zvanih, malo odabranih! Temelje svega
toga čestitam Vam na izboru u zvanje redovitog člana APZ i ostvarenje akademika poljoprivrednih znanosti.
Uz čestitku, kolegice i kolege, želim Vam dobro zdravlje, daljnje uspjehe u znanosti i doprinose u razvoju
poljoprivrednih znanosti i unapređenju poljoprivredne struke.
Hvala Vam lijepa.

Akademik Franjo Tomić
Predsjednik APZ
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