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Z A P I S N I K  

Sedmog sastanka Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održanog 17. 
rujna 2019. u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet 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 (elektronskim putem) 
 Prof. dr. sc. Zoran Grgić 
 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 
 Prof. dr. sc. Tajana Krička (elektronskom putem) 
 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 (elektronskom putem) 
 Prof. dr. sc. Sonja Vila (elektronskim putem) 
 Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić 
 Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić (elektronskim putem) 
 
Pozvani izvjestitelji 
 Prof. dr. sc. Darko Grbeša 
 Prof. dr. sc. Nikola Kezić 
 Dr. sc. Siniša Srečec 
 
Sastanak je vodio Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti Akademik Franjo Tomić. 
 
Akademik Franjo Tomić je predložio sljedeći Dnevni red: 
 
 1. Prihvaćanje zapisnika s šestog sastanka 
 2. Izvješća s održanih okruglih stolova 
 3. Priprema prvog zbornika radova Akademije poljoprivrednih znanosti 
 4. Analiza uplate članarine 
 5. Priprema izborne skupštine Akademije poljoprivrednih znanosti 
 6. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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1. Prihvaćanje zapisnika s šestog sastanka 
 
Zapisnik s šestog sastanka je jednoglasno usvojen. 
 
2. Izvješća s održanih okruglih stolova 
 

Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o okruglim stolovima koji su održani u organizaciji Akademije 
poljoprivrednih znanosti u proteklom razdoblju, te pozvao moderatore da izvijeste Predsjedništvo o zaključcima 
s navedenih okruglih stolova: 

 1. 'Uzroci masovnih gubitaka pčela u RH i Europi', Moderator: prof. dr. sc. Nikola Kezić 
  Zagreb, 22. ožujka 2019. 
 2. 'Izazovi biljne proizvodnje u okviru klimatskih promjena', Moderator: prof. dr. sc. Danijel Jug 
  Osijek, 27. svibnja 2019. 
 3. 'Ekološki otisak animalne proizvodnje', Moderator: prof. dr. sc. Darko Grbeša 
  Opatija, 05. lipnja 2019. 

O zaključicma s okruglih stolova su govorili prof. dr. sc. Nikola Kezić i prof. dr. sc. Darko Grbeša. Prof. dr. sc. 
Danijel Jug nije mogao sudjelovati na sastanku, pa će o zaključcima okruglog stola 'Izazovi biljne proizvodnje u 
okviru klimatskih promjena' izvijestiti Predsjedništvo na sljedećem sastanku. Izvješća s navedenih okruglih 
stolova čine sastavni dio ovog zapisnika (Prilozi 1-2). 

 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo izvješća s navedenih okruglih stolova i naložilo prof. dr. sc. 
Zlatku Šatoviću da ih objavi na mrežnim stranicama APZ 

 

3. Priprema prvog zbornika radova Akademije poljoprivrednih znanosti 
 
Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o pripremi zbornika radova sa Znanstveno-stručnog skupa "Razvoj 
hrvatske poljoprivrede u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije za razdoblje 2021-
2027" u koji će biti uključena iz izvješća sa svih dosad održanih okruglih stolova. Navedena će publikacija biti 
tiskana u elektronskom obliku (.pdf), bit će upućena mjerodavnim institucijama, te biti slobodno dostupna na 
mrežnim stranicama APZ. Publikaciju će pripremiti za tisak prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Samir Hadžiavdić, dipl. 
ing. će biti tehnički urednik, a izdavač Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (povodom 100 godišnjice 
postojanja). 
 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo prijedlog te naložilo prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da organizira 
pripremu navedenog zbornika. 

 
4. Analiza uplate članarine 
 

Glavni tajnik APZ, prof. dr. sc. Zlatko Šatović je izvijestio nazočne da je do 17. rujna 2019. članarinu za 2018. 
godinu uplatilo 95 članova (od 127), a sedam ih je uplatilo za 2019. Predložio je da pošalje požurnice svim 
članovima koji nisu platili članarinu za 2018-tu., kao i poruku svim članovima da plate članarinu za 2019-tu. 
Pritom je istakao problem ispostave elekronskih računa za one članove koji članstvo žele platiti preko određene 
institucije odnosno tvrtke koji će uskoro biti riješen potpisivanjem ugovora s knjigovodstveno-
računovodstvenom tvrtkom s kojom su pregovori upravo u tijeku. 

 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog 

 
5. Priprema izborne skupštine Akademije poljoprivrednih znanosti 
 

Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o pripremama za izbornu skupštinu Akademije poljoprivrednih 
znanosti koja će se održati u prosincu ove godine. U svrhu pripreme za izbornu skupšinu potrebno je objaviti 
natječaj za izbor redovitih i počasnih članova, te članova suradnika. Akademik Tomić je ukratko obasnio tijek 
izbora novih članova temeljem Statuta APZ, te Pravilnika o predlaganju i izboru članova, te upoznao 
predsjedništvo s prijedlogom tekstom natječaja. Tekst natječaja, obrazac prijedloga kao i izjava o prihvaćanju 
kandidature čine sastavni dio ovog zapisnika (Prilozi 3-5). 

 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo prijedlog te naložilo prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da pristupi 
organizaciji izbora novih članova. 
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6. Razno 

 

Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne da je dr. sc. Siniša Srečec na Šestom sastanku bio izabran za 
Predsjednika Radne skupine za izradu Pravilnika o priznanjima APZ, te da mu je bilo naloženo da do sljedećeg 
sastanka predloži članove Radne skupine te izradi prijedlog nacrta Pravlnika. 

Dr. sc. Siniša Srečec je predložio sljedeći sastav Radne skupine: 

 - dr. sc. Siniša Srečec, predsjednik (izabran na Šestom sastanku) 

 - prof. dr. sc. Zoran Grgić (tajnik Odjela za interdisciplinarne znanosti) 

 - prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 

 - prof. dr. sc. Edi Maletić 

 - prof. dr. sc. Boro Mioč (tajnik odjela za stočarstvo i ribarstvo) 

 - prof. dr. sc. Zlatko Šatović (glavni tajnik APZ) 

 - izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić (tajnik Odjela za bilinogojstvo) 

Dr. sc. Siniša Srečec je izvijestio Predsjedništvo o nacrtu Pravilnika o priznanjima APZ 

Akademik Franjo Tomić je predložio da se navedeni Pravilnik pošalje svim članovima Predsjedništva da daju 
svoje mišljenje u roku od tri tjedna (rok: 09. listopada 2019), te dopunjene i ispravljene verzije pošalju 
elektroničkom poštom na adresu apz@agr.hr. Na temelju ovog nacrta će Radne skupina pripremiti definitivan 
prijedlog Pravilnika. Nacrt Pravilnika o priznanjima APZ čini sastavni dio ovog zapisnika (Prilog 6). 

 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo navedene prijedloge. 

 

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 

 


