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Z A P I S N I K  
Osmog sastanka Predsjedništva i Nadzornog odbora Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ) održanog 16. 
prosinca 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 

 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 

 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 (elektronskim putem) 

 Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić (elektronskim putem) 

 Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić (elektronskim putem) 

 

Pozvani izvjestitelji 

 Prof. dr. sc. Danijel Jug 

 Prof. dr. sc. Tomislav Jemrić 

 

Sastanak je vodio Predsjednik Akademije poljoprivrednih znanosti Akademik Franjo Tomić. 

 

Akademik Franjo Tomić je predložio sljedeći Dnevni red: 

 

 1. Prihvaćanje zapisnika s sedmog sastanka 

 2. Izvješća s održanih okruglih stolova 

 3. Statutarna odluka o mogućnosti glasovanja elektronskim putem 

 4. Pravilnik o nagradama Akademije poljoprivrednih znanosti 

 5. Priprema izborne skupštine Akademije poljoprivrednih znanosti 

 6. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
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1. Prihvaćanje zapisnika s sedmog sastanka 

 

Zapisnik sa Sedmog 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. 'Izazovi biljne proizvodnje u okviru klimatskih promjena', Moderator: prof. dr. sc. Danijel Jug 

  Osijek, 27. svibnja 2019. 

 2. 'Šumske voćkarice u Hrvatskoj i Europi', Moderator: prof. dr. sc. Tomislav Jemrić 

  Zagreb, 07. studenog 2019. 

O zaključcima s okruglih stolova su govorili prof. dr. sc. Danijel Jug i prof. dr. sc. Tomislav Jemrić. Izvješća s 
navedenih okruglih stolova čine sastavni dio ovog zapisnika (Prilozi 1-2). 

U raspravi o budućim okruglim stolovima je istaknuta da bi se s poziv na održavanje okruglih stolova trebalo 
poslati na što više adresa kako bi se što više naših kolegica i kolega agronoma upoznalo s radom Akademije. U tu 
svrhu je prof. dr. sc. Tajana Krička predložila izradu popisa) elektronskih adresa znanstvenika, stručnjaka i drugih 
osoba koji nisu članovi naše Akademije, na koje bi se slali pozivi i druge obavijesti o radu Akademije. Prof. dr. sc. 
Tomislav Jemrić je predložio da se prilikom održavanja okruglih stolova obavijesti uredništvo 'Gospodarskog 
lista' koje bi gotovo sigurno htjelo objaviti vijest o njihovom održavanju. 

 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo izvješća s navedenih okruglih stolova i prijedloge spomenute 
u raspravi, te naložilo prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da izvješća objavi na mrežnim stranicama APZ. 

 

 

3. Statutarna odluka o mogućnosti glasovanja elektronskim putem 

 

Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o Statutarnoj odluci o izmjenama i dopunama Statuta Akademije 
poljoprivrednih znanosti kao i Pravilnika o predlaganju i izboru članova Akademije poljoprivrednih znanosti u 
Zagrebu, te dao obrazloženje svrhe donošenja navedene odluke. Naime, Akademija ima 127 redovitih članova, 
koji imaju službeni boravak i radni odnos u različitim mjestima na području Republike Hrvatske. Ova stvarnost 
otežava dolazak članova na sastanke u Zagreb, pa se sastanci ne mogu 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. 
Statutarna odluka čini sastavni dio ovog zapisnika (Prilog 3). 

 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo navedenu Statutarnu odluku i naložilo Akademiku Franji 
Tomiću da je proslijedi Skupštini Akademije poljoprivrednih znanosti na prihvaćanje 

 

 

4. Pravilnik o nagradama Akademije poljoprivrednih znanosti 

 

Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o prijedlogu Pravilnika o nagradama Akademije poljoprivrednih 
znanosti koje je pripremilo Povjerenstvo u sastavu dr. sc. Siniša Srečec, prof. dr. sc. Edi Maletić i prof. dr. sc. 
Zdenko Lončarić. Pravilnik je bio poslan elektronskom putem svim članovima Predsjedništva i Nadzornog 
odbora Akademije ne bi li dali svoje mišljenje, a  čini i sastavni dio ovog zapisnika (Prilog 4). 

Akademik Franjo Tomić se zahvalio Povjerenstvu na trudu i vremenu uloženom u pripremu prijedlog Pravilnika. 
No, akademik Franjo Tomić smatra da pravilnik predviđa previše nagrada, te pretpostavlja postojanje 
administrativnog aparata koji bi zaprimao veliku količinu dokumentacije u svrhu prijave pristupnika za nagradu 
koji Akademija jednostavno ne posjeduje. Prof. dr. sc. Vlado Guberac se složio s akademikom Tomićem i 
istaknuo da bi Pravilnik trebalo znatno pojednostaviti. Pritom je rekao da je član Odbora za podjelu državnih 
nagrada za znanost kao i Stručnog povjerenstva za znanstveno područje biotehničkih znanosti. Smatra da je 
Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost vrlo jasan i propisuje jedostavan postupak, te da bi bilo 
dobro da i Pravilnik o nagradama Akademije bude sročen na sličan način. Akademik Franjo Tomić se osvrnuo na 
predviđeni broj nagrada koje bi se dodjeljivale svake godine: 1. Jedna godišnja nagrada za životno djelo, 2. Dvije 
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godišnje nagrade za izuzetna dostignuća u znanosti, 3. Dvije godišnje nagrade mladim znanstvenicima, te 4. Jedna 
godišnja nagrada za primjenu znanstvenih dostignuća i inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji. Akademik Tomić 
smatra da je čak šest predviđenih nagrada godišnje previše. 

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali akademik Ferdo Bašić, prof. dr. sc. Vlado Guberac, professor emerita 
Gordana Kralik, prof. dr. sc. Tajana Krička i prof. dr. sc. Zlatko Šatović zaključeno je da bi bilo najbolje (a) da se 
Pravilnik pojednostavi po uzoru na Pravilnik o postpuku podjele državnih nagrada za znanost, (b) da predviđeni 
broj nagrada bude po jedna za svaku predloženu kategoriju, odnosno ukupno četiri, te (c) da se nagrade 
dodjeljuju ne svake godine već svake četiri odnosno jednom tijekom četverogodišnjeg mandata Predsjedništva 
Akademije. 

 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo navedene zaključke i naložilo prof. dr. sc. Zlatku Šatoviću da 
mišljnje Predsjedništva proslijedi Povjerenstvu za izradu prijedloga Pravilnika u svrhu njegove 
nadopune. 

 

 

5. Priprema izborne skupštine Akademije poljoprivrednih znanosti 

 

Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o pripremama za izbornu skupštinu Akademije poljoprivrednih 
znanosti, te ukratno obrazložio izvješće o dosadašnjem radu kao i plan rada za 2020. godinu o kojima će izvijestiti 
Skupštinu. Prof. dr. sc. Zlatko Šatović je ukratko obrazložio financijsko izvješće za 2019. godinu kao i financijski 
plan za 2020. godinu, te ukazao na probleme u svezi plaćanja članarine. Istaknuo je da je Predsjedništvo i 
Nadzorni odbor na svojem Prvom sastanku donijelo odluku da godišnje članstvo u Akademiji iznosi 200,00 kn, 
no ta se odluka odnosi na redovite članova, a odluka o visini članarine za počasne članove kao i članove 
suradnike nije bila donesena. Predložio je da se počasni članovi izuzmu od plaćanja članarine, a da članarina 
članova suradnika iznosi 100,00 kn godišnje. Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 
Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne o prijedlozima novih članova Akademije poljoprivrednih znanosti 
koji će biti predstavljeni na Skupštini. Odjeli Akademije su predložili ukupno šest novih redovitih članova kao i 
pet članova suradnika dok za počasne članove nije bilo predloženika. 

 

• Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se počasni članovi Akademije izuzmu od 
plaćanja članarine, te da članarina članova suradnika iznosi 100,00 kn godišnje. 

 

 

6. Razno 

 

Akademik Franjo Tomić je izvijestio nazočne da je prvi svezak Zbornika Akademije poljoprivrednih znanosti 
pripremljen za tisak, te da će elektronska verzija u dokumentu formata .pdf biti poslana svim članovima, te 
dostupna na mrežnoj stranici Akademije. Isto tako, izrazio je nadu da će i tiskana verzija Zbornika biti uskoro 
dostupna. 

 

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 

 


