Na temelju Članaka 11, 17, 18, 19 i 20 Statuta Akademije poljoprivrednih znanosti, Osnivačka
Skupština Akademije, na sjednici održanoj 08. lipnja 2017. donijela je

PRAVILNIK
o predlaganju i izboru članova
Akademije poljoprivrednih znanosti
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak predlaganja i izbora članova Akademije poljoprivrednih
znanosti (u daljnjem tekstu Akademija). Određuje broj članova po zvanjima Akademije, uvjete za
izbor članova u zvanja Akademije, tijela mjerodavna za predlaganje i izbor kandidata, postupak
glasovanja o kandidatima te način svečanog proglašavanja prijema u članstvo Akademije.
Poljoprivrednim znanostima, u smislu ovog pravilnika i statuta Akademije, smatraju se znanosti svih
znanstvenih grana poljoprivrede.
Članak 2.
Akademija može imati ukupno do 200 redovitih članova, do 40 počasnih članova i ukupno do 80
članova suradnika.
Članovi Akademije biraju se u tri odjela:
1. Odjel za bilinogojstvo,
2. Odjel za stočarstvo i ribarstvo,
3. Odjel za interdisciplinske znanosti,
Izbor članova Akademije izvodi se na temelju natječaja, tajnim glasovanjem svake druge godine na
Izbornoj skupštini Akademije.
Članak 3.
Sukladno članku 17. Statuta, članovi se biraju u zvanja Akademije: redoviti članovi, počasni članovi i
članovi suradnici Akademije.
Članak 4.
Prijedloge za izbor redovitih i počasnih članova te članova suradnika daju Odjeli Akademije. Za
redovitog člana i člana suradnika prijedlog mogu dati i znanstvene institucije (Fakulteti i Instituti).
Prijedlog za izbor počasnih članova mogu dati Odjeli i Predsjedništvo Akademije.
Članak 5.
Za redovitog člana Akademije mogu biti birani hrvatske znanstvenice i znanstvenici izabrani u zvanje
znanstvenog savjetnika odnosno redovitog sveučilišnog profesora, znanstvenog savjetnika u trajnom
zvanju odnosno redovitog sveučilišnog profesora u trajnom zvanju, professora emeritusa i člana
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Iznimno, za redovitog člana mogu biti birani i znanstvenice
te znanstvenici s doktoratom znanosti i značajnim doprinosima u razvoju poljoprivredne struke i
znanosti, odnosno razvoju gospodarstva.
Za počasnog člana može biti biran hrvatski ili strani znanstvenik koji je svojim djelovanjem znatno
pridonio afirmaciji i ugledu poljoprivrednih, biotehničkih i srodnih znanosti u Hrvatskoj ili svijetu.
Član suradnik može biti hrvatski znanstvenik koji je izabran najmanje u zvanje znanstvenog suradnika
odnosno docenta. Član suradnik, kojemu je isteklo petogodišnje razdoblje članstva, može biti ponovno
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izabran (reizabran) za člana suradnika po skraćenoj proceduri. Reizbor se potvrđuje na Izbornoj
skupštini na temelju skraćenog životopisa i skraćenog prikaza provedene aktivnosti, predloženog od
odgovarajućeg Odjela Akademije.
Osim znanstvenih vrijednosti na izbor člana Akademije utječe društveni ugled i pridržavanje načela
profesionalnosti - stručne etike kandidata.
Članak 6.
Predsjedništvo Akademije, svake dvije godine, utvrđuje broj slobodnih mjesta po Odjelima i zvanjima
članstva, donosi odluku o izboru broja novih članova te priprema i objavljuje tekst natječaja. Tekst
natječaja objavljuje se na internetskim stranicama Akademije. Postupak kandidiranja traje 30 dana od
objave natječaja.
Članak 7.
Prijedlog za izbor u članstvo dostavlja se predsjedništvu Akademije u pisanoj verziji u pet primjeraka.
Prijedlog mora sadržavati:
 ime i prezime, znanstvena titula i znanstveno zvanje kandidata te u koje zvanje članstva i
odjel Akademije se kandidat predlaže,
 životopis kandidata,
 popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova te ostale značajne ostvarene rezultate
kandidata, kao i društveni ugled kandidata,
 pismenu izjavu kandidata da prihvaća kandidaturu.
Članak 8.
Predsjedništvo prijedlog prosljeđuje na mišljenje Odjelu u koji se kandidat predlaže. Odjel određuje
dva izvjestitelja, koji moraju biti redoviti članovi Akademije, za svakog kandidata prethodno
predloženog od Odjela i predloženog od znanstvene institucije.
Članak 9.
Izvjestitelji preuzimaju obvezu u roku od mjesec dana izraditi pismeno izvješće i dostavit ga Odjelu
zajedno sa svim prilozima. Izvješće mora sadržavati prikaz i ocjenu značajnih znanstvenih rezultata
kandidata te ocjenu o dometu i odjeku tih ostvarenja u zemlji i inozemstvu. U izvješću je potrebno
navesti društveni ugled te u kojoj mjeri kandidat ispunjava uvjete o izboru. Izvjestitelji će izraditi i
sažetak izvješća u opsegu do polovice stranice.
Članak 10.
Na sjednici Odjela raspravlja se o kandidatima, a zatim i tajno glasuje za broj kandidata koji je
naveden u natječaju. Uvjet za odlučivanje na sjednici Odjela je nazočnost najmanje dvije trećine
članova. Prihvaćeni su kandidati koji dobiju natpolovičan broj prisutnih glasova članova Odjela, a za
one koji to ne ostvare ne dostavljaju se Predsjedništvu za daljnji postupak izbora. Pravo glasa imaju
samo redoviti članovi Akademije.
Članak 11.
Na sjednici Predsjedništva vodi se rasprava o izvješćima izvjestitelja i prijedlozima Odjela, a zatim se
odlučuje o prijedlogu za izbor kandidata. Primjedbe na izbor pojedinog novog člana Predsjedništvo
Akademije može dostaviti Odjelu prije iznošenja prijedloga Skupštini. Odjel će na svojoj sjednici
razmotriti primjedbe i donijeti odluku. Ako se Predsjedništvo ne složi s odlukom Odjela, tada se oba
mišljenja o predloženom članu, ili članovima, iznose pred Izbornu skupštinu.
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Članak 12.
Na temelju rezultata rasprave o prijedlozima kandidata Odjela i raspisanog natječaja, Predsjedništvo
utvrđuje konačnu listu kandidata za nove redovite članove, počasne članove i članove suradnike. Za
svakog predloženog kandidata Predsjedništvo dostavlja Izbornoj skupštini Akademije: ime i prezime,
sažetak izvješća o kandidatu s prijedlogom za izbor u određeni Odjel i zvanje članstva. Sadržaj sažetka
za svakog kandidata iznosi do polovice stranice. Za odlučivanje o izboru kandidata potrebna je
nazočnost dvije trećine redovitih članova Akademije, a izabrani su oni kandidati koji dobiju
natpolovičnu većinu prisutnih članova s pravom glasa. Izbor se obavlja tajnim glasovanjem putem
ispisanih glasaćih listića. Rezultat glasovanja je konačna odluka o izboru kandidata. Kandidati koji
nisu izabrani na izbornoj skupštini pismeno se izvješćuju te u stručnoj službi Akademije u roku od dva
mjeseca mogu preuzeti svoje materijale za natječaj.
Članak 13.
Na prijedlog Odjela, ili vlastitu inicijativu, Predsjedništvo provodi postupak kandidira-nja počasnih
članova Akademije. Izvjestitelje za počasne kandidate biraju odgovarajući Odjeli. Nakon rasprave i
tajnog glasovanja, mišljenje o svakom kandidatu, kao i za redovite članove, Odjel daje Predsjedništvu.
Predsjedništvo usuglašava listu kandidata i dostavlja je Izbornoj skupštini na odluku o izboru.
Članak 14.
Sažeci izviješća o svakom kandidatu dostavljaju se članovima izborne skupštine najmanje 15 dana
prije zasjedanja. U dnevnom redu izborne skupštine bit će posebno navedeni kandidati za svaki Odjel
po zvanjima članova (redoviti, počasni i suradnici). Kandidati za počasne članove navode se prema
abecednom redu, a redoviti članovi i članovi suradnici prema broju glasova koji su postigli pri
predlaganju (glasovanju) na Odjelu.
Članak 15.
Budući da je za izbor novih članova Akademije potrebna nazočnost najmanje dvije trećine svih
redovitih članova, Skupština može na prijedlog Predsjedništva odlučiti da se u kvorum ne uračunaju
članovi koji zbog više sile (duže bolesti, teška invalidnost, i slično) duže vrijeme ne sudjeluju u radu
Akademije.
Članak 16.
Na Skupštini se o kandidatima raspravlja neposredno prije glasovanja prema rednom broju odjela i
zvanju članova. Prije rasprave, tajnici odjela iznose prijedlog i sažeto obrazloženje za svakog
kandidata. Obrazloženje ne smije biti duže od polovice stranice (15 redaka). Glasuju samo redoviti
članovi Akademije na ovjerenim listićima posebno za svako zvanje i za svaki Odjel, zaokruživanjem
rednog broja ispred imena kandidata. Na listićima je označen broj slobodnih mjesta. Iza imena svakog
kandidata navodi se broj glasova koji je dobio na glasovanju u Odjelu, a njihova se imena ispisuju
redoslijedom koji odgovara tom broju. Glasački listić na kojemu je zaokružen veći broj kandidata od
broja slobodnih mjesta smatra se nevažećim. Skupština iz svojih redova bira Povjerenstvo koje je
odgovorno za pravilan tijek izbora i prebrojavanje glasova.
Članak 17.
Skupština bira kandidate za određeno mjesto. Ako niti jedan od kandidata za određeno mjesto ne
dobije potrebnu većinu, glasovanje se za to mjesto ponavlja i to za dva kandidata koja su u
prethodnom glasovanju dobila najviše glasova.
Članak 18.
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Izbor redovitih, počasnih i suradnika svečano se proglašava (promovira) na posebnom javnom
sastanku (Skupštini) članova Akademije. Novoizabranim članovima uručuje se na tom sastanku
rješenje o izboru u Akademiju.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu odmah nakon prihvaćanja na Osnivačkoj skupštini Akademije. Na
temelju prihvaćenog Statuta i ovog Pravilnika na Osnivačkoj skupštini primjenjuje se postupak izbora
prvih redovitih članova Akademije, prema članku 20 Statuta i članku 20 ovog Pravilnika.
Članak 20.
Na Osnivačkoj skupštini Akademije biraju se prvi redoviti članovi Akademije. Svaka znanstvenica i
znanstvenik pozvani na osnivačku skupštinu Akademije mogu biti izabrani za redovitog člana ako
ispunjavaju ove uvjete:
 Pismeni dokaz o izboru u zvanje: znanstvenog savjetnika odnosno redovitog sveučilišnog
profesora, znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, odnosno redovitog sveučilišnog profesora
u trajnom zvanju, professora emeritusa ili člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
 Iznimno može biti izabran znanstvenik koji ima doktorat znanosti i ako je dao značajne
doprinose u razvoju poljoprivredne struke i znanosti.
Osim znanstvenih vrijednosti na izbor članova Akademije utječe i društveni ugled te pridržavanje
načela stručne etike kandidata.
Uz podnesak jednog od četiri navedena dokumenta (dokaza) u prvom stavku ovog članka, svaki
kandidat dužan je priložiti i pisanu izjavu o prihvaćanju osobne kandidature za redovitog člana
Akademije,
Na temelju navedene dokumentacije i sačinjenog popisa nazočnih kandidata, kao i eventualno
potrebne rasprave o stručnoj etici pojedinih kandidata, pristupa se javnom glasovanju za izbor prvih
redovitih članova Akademije poljoprivrednih znanosti. Izabrani redoviti članovi Akademije, na
principu natpolovičnog broja glasova na Osnivačkoj skupštini, stječu sva prava i dužnosti koja su
određena Statutom i ostalim aktima Akademije.
U Zagrebu, 08. lipnja 2017.

Predsjednik Akademije:

Akademik Franjo Tomić, professor emeritus
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