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Na temelju Statuta Akademije poljoprivrednih znanosti, od 08. lipnja 2017. godine, 

Skupština Akademije poljoprivrednih znanosti, na Godišnjoj skupštini održanoj 16. 

prosinca 2019. godine, d o n o s i  

 

 

STATUTARNU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Akademije poljoprivrednih znanosti i 

Pravilnika o predlaganju i izboru članova Akademije poljoprivrednih znanosti 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Akademije poljoprivrednih znanosti, Članak 19. mijenja se i glasi: 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Akademije javnim glasovanjem 

natpolovičnom većinom glasova članova Skupštine, ukoliko je nazočno najmanje 2/3 

članova Skupštine. Glasovanje se može provesti i elektronskim načinom. 

Prijedlog za izbor članova daje odgovarajući Odjel na temelju ispunjavanja i 

utvrđivanja uvjeta za prijem u članstvo iz Članaka 17. i 18. Statuta. 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. 

Pojedinosti postupka predlaganja i izbora u članstvo Akademije razrađeni su posebnim 

Pravilnikom o predlaganju i izboru članova, koji donosi Skupština. 

Izbor novih članova Akademije obavlja se svake druge godine. 

 

Članak 2. 

 

U Statutu Akademije poljoprivrednih znanosti, Članak 26. mijenja se i glasi: 

Skupština može isključiti člana, na prijedlog Odjela ili Predsjedništva, ako član djeluje 

suprotno ciljevima za koje je Akademija osnovana, ako član ne poštuje Statut i druge 

akte Akademije, ako svojim djelovanjem nanosi štetu ugledu Akademije te ako ne 

plaća članarinu. 

Odluku o isključenju donosi Skupština na sjednici kojoj je nazočno najmanje 2/3 

članova Skupštine, natpolovičnim brojem glasova nazočnih članova, javnim, a može i 

elektronskim glasovanjem. 

Prije donošenja odluke o isključenju, članu se mora omogućiti osobno iznošenje stava 

o prijedlogu za isključenje. Protiv odluke o isključenju, član ima pravo priziva 

Skupštini u roku od 30 dana od dostave odluke o isključenju. Odluka Skupštine po 

prizivu je konačna 

 

Članak 3. 

 

Za usvajanje odluka na Skupštini, Predsjedništvu, Odjelima i svim ostalim tijelima 

Akademije poljoprivrednih znanosti provodi se javno glasovanje i mogućnost elektronskog 

načina. 
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Članak 4. 

 

U skladu izmjene Članka 19. i Članka 26. Statuta Akademije poljoprivrednih znanosti te 

dopunjenog ovdje navedenog Članka 3., mijenjaju se i Članci 2., 10, 12. i 16. Pravilnika o 

predlaganju i izboru članova Akademije poljoprivrednih znanosti. 

 

Članak 5. 

 

U Pravilniku o predlaganju i izboru članova Akademije poljoprivrednih znanosti, Članak 2. 

mijenja se i glasi: 

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 intrdisciplinarne znanosti, 

Izbor članova Akademije izvodi se na temelju natječaja, javnim glasovanjem svake 

druge godine na Izbornoj skupštini Akademije. Glasovanje se može provesti i 

elektronskim načinom. 

 

Članak 6. 

 

U Pravilniku Članak 10. mijenja se i glasi: 

Na sjednici Odjela raspravlja se o kandidatima, a zatim i javno glasuje, a može se i 

elektronski glasovati, 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 7. 

 

U Pravilniku Članak 12. mijenja se i glasi: 

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 javnim ili elektronskim 

glasovanjem. 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. 
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Članak 8. 

 

U Pravilniku Članak 16. mijenja se i glasi: 

Na Skupštini se o kandidatima raspravlja neposredno prije glasovanja prema rednom 

broju odjela i zvanju članova. Prije rasprave, tajnici odjela ili dopredsjednici iznose 

prijedlog i sažeto obrazloženje za svakog kandidata. Obrazloženje ne smije biti duže 

od jedne stranice. Glasuju samo redoviti članovi Akademije za svako zvanje i za svaki 

Odjel. 

 

Članak 9. 

 

Sve ostale odredbe Statuta i Pravilnika Akademije poljoprivrednih znanosti u Zagrebu 

ostaju i dalje nepromijenjene. 

 

Članak 10. 

 

Ove Statutarne odluka za izmjenu i nadopunu navedenih članova i navedenih članova 

Pravilnika o predlaganju i izboru članova smatraju se usvojenim kad ih usvoji Godišnja 

skupština Akademije poljoprivrednih znanosti većinom glasova svih svojih članova javnim 

ili elektronskim glasovanjem. 

 

 

O b r a z l o ž e n j e  

 

Predložene izmjene i dopune Statuta i Pravilnika o predlaganju i izboru članova Akademije 

poljoprivrednih znanosti u Zagrebu su potrebne. Naime, sada naša Akademija ima 127 

redovitih članova, koji imaju službeni boravak i radni odnos u različitim mjestima na 

području cijele Republike Hrvatske. Ova stvarnost otežava dolazak članova na sastanke u 

Zagreb pa se sastanci ne mogu najčešće održati zbog nedostatka kvoruma. Primjenom 

elektronskog glasovanja pri usvajanju odluka u radnim tijelima: Odjelima, Predsjedništvu i 

Skupštini Akademije, otklonit će se ovaj praktičan problem i osigurat će se kvorum za 

donošenju zakonskih odluka. 

 

 

Zagreb, 16. prosinca 2019. 

 

 

 
Akademik Franjo Tomić 

Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti  
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