
 
Zagreb, 14. veljače, 2019.        

Ur.br. 177/2019 

 

ZAPISNIK 

 

19. Skupštine Hrvatskog društva biljne zaštite 

održane 07. veljače 2019. g. u Opatiji s 

početkom u 16:45 sati 

 

Skupštinom predsjedava prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić – predsjednica, uz prisutnost 

dopredsjednice dr. sc. Tatjane Masten Milek i rizničara Davora Čovića, dipl.ing. Predsjednica HDBZ 

otvorila je 19. Skupštinu i pozdravila sve nazočne. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje predloženog dnevnog reda 19. Skupštine HDBZ 

2. Ovjera zapisnika 18. Skupštine HDBZ  

3. Izvješće o radu Upravnog odbora od 09. 02. 2018. do 05. 02. 2019. g. – izvjestiteljica 

predsjednica HDBZ prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić 

4. Izvješće rizničara – izvjestitelj Davor Čović, dipl.ing. 

5. Izvješće Nadzornog odbora – izvjestiteljica Adrijana Novak, dipl.ing. 

6. Izvješće Suda časti – izvjestiteljica prof. dr. sc. Marija Ivezić 

7. Izvješće glavne urednice časopisa Glasilo biljne zaštite – prof. dr. sc. Renata Bažok  

8. Izvješće glavne urednice časopisa Fragmenta phytomedica– prof. dr. sc. Klara Barić 

9. Plan rada Društva za 2019/2020. godinu 

10. Razno 

 

 

Predsjednica HDBZ: 

 

              Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić  

 

 

 



 
 

 

AD-1: Prihvaćanje predloženog dnevnog reda 19. Skupštine HDBZ 

Predloženi dnevni red 19. Skupštine jednoglasno je prihvaćen.  

AD-2: Ovjera zapisnika 18. Skupštine HDBZ 

Zapisnik 18. Skupštine jednoglasno je prihvaćen. 

AD-3: Izvješće o radu Upravnog odbora HDBZ za razdoblje 09.02.2018. do 05.02.2019. - 

izvjestiteljica predsjednica HDBZ prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić 

 Predsjednica je nazočne obavijestila o radu Upravnog odbora Hrvatskog Društva bilje zaštite 

(u daljnjem tekstu UO, Društvo) tijekom razdoblja 09.02.2018. do 05.02.2018. Predsjednica navodi da 

je održano šest redovnih sjednica i dvije internetske. Predsjednica dalje navodi kako se Društvo 

povezalo s Ministarstvom poljoprivrede vezano za izradu novog Pravilnika o održivoj uporabi 

pesticida i izradi novog Zakona u što su uključene prof. dr. sc. Klara Barić, prof. dr. sc. Renata Bažok i 

prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić. Predsjednica ističe da je Društvo u proteklom razdoblju nastavilo 

kontakt s društvima iz regije te Češkom, Francuskom, Austrijom, Njemačkom, Grčkom, Portugalom, 

Španjolskom i dr., uz suglasnost za suradnju na razini društava. Također navodi održavanje IOBC 

konferencije o zaštiti bilja gdje će se po prvi puta spojiti West i East paleartik. U znanstveni odbor 

navedene konferencije uključene su prof. dr. sc. Renata Bažok i doc. dr. sc. Elda Vitanović, a u 

organizacijski odbor uključena je prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić. Navodi kako je nastavljen rad na 

časopisima Društva. Suradnja s udrugom CROCPA, koja je ove godine suorganizator i partner 

Seminara, proširena je i unaprijeđena. Održana je i prva zajednička radionica na temu 

Komunikacijskih vještina gdje se govorilo o odnosu s medijima i javnom nastupu. Radionica je bila 

vrlo uspješna. Predsjednica daje kratko izvješće o vrlo uspješno održanoj trodnevnoj ekskurziji na 

Korčulu u listopadu.  

Predsjednica dalje navodi ono što smatra da je u proteklom razdoblju bilo loše, a to je rad na 

projektu „Jezikoslovlje“ koji je u zaostatku zbog nedostatka vremena. Navodi da se područje 

herbologije još mora dovršiti, područje fitopatologije je dovršeno, dok je područje zoologije u tijeku. 

Dalje navodi da je komunikacija s Ministarstvom poljoprivrede loša i slaba. Tu ističe i problem koji se 

dogodio s Poljoprivrednom savjetodavnom službom, a to je da savjetodavcima nije bio omogućen 

dolazak na Seminar. Uz veliki trud Predsjednice i gđe. Aleksandre Radić svi koji su imali izlaganja 

uspjeli su doći međutim morali su uzeti godišnji odmor, a troškove za njih pokrili su tvrtka Syngenta 

Agro d.o.o., Chromos- Agro d.o.o. i HDBZ. Ono s čime predsjednica također nije zadovoljna je status 



 
fitosanitarnih inspektori koji od 01.04.2019. godine prelaze u Državni inspektorat. Nada se da će im 

se svima omogućiti da budu članovi Hrvatskog društva biljne zaštite. 

Predsjednica navodi promjene vezane uz Seminar. Održana je vrlo zanimljiva i uspješna panel 

rasprava. Predsjednica zahvaljuje Nataliji Galzini i Heleni Pavačić za svu pomoć oko organizacije. 

Nadalje navodi da su dvorane za vrijeme održavanja Seminara bile pune, što znači da su sekcije bile 

zanimljive i uspješne. Ove godine uz poster sekciju studenata uvedena je i poster sekcija Projekata 

kao novost Seminara. Predsjednica navodi da će Društvo ovu praksu nastaviti i dalje obzirom na 

pozitivne reakcije članova. Poboljšana je suradnja sa Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu 

(HAPIH) što se vidi i po broju djelatnika koji su došli na seminar. Nadalje ističe da su održani 

pojedinačni sastanci sa sponzorima. Zato ove godine Seminar ponovo ima zlatnog sponzora i 12 

srebrnih. Ponuđeni su im paketi za sponzorstvo Seminara i objavu u Glasilu. Predsjednica navodi kako 

je ove godine po prvi puta pokrovitelj Seminara Akademija poljoprivrednih znanosti. Predsjednica 

dalje navodi kako od 1.1.2019. sve što se tiče Društva ide isključivo preko računa HDBZ. HDBZ uzima 

partnere za pomoć oko organizacije Seminara, izleta i sl. Na kraju predsjednica zahvaljuje na suradnji 

tvrtki Infomart Zagreb d.o.o. i gđi Marijani Jelić iz tvrtke Abeceda Agro za pomoć oko organizacije 

Seminara.  

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

AD-4: Izvješće rizničara – izvjestitelj Davor Čović, dipl. ing. 

 Davor Čović, dipl.ing. izvijestio je nazočne o pozitivnom poslovanju Društva. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

AD-5: Izvješće Nadzornog odbora – izvjestiteljica Adrijana Novak, dipl. ing. 

 Adrijana Novak, dipl. ing. izvijestila je nazočne o radu Nadzornog odbora HDBZ. Poslovanje 

Društva bilo je uredno i po svim pravilima.  

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.  

AD-6: Izvješće Suda časti – izvjestiteljica prof. dr. sc. Marija Ivezić 

Prof. dr. sc. Marija Ivezić je izjavila da Sud časti nije imao predmeta. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD-7: Izvješće glavne urednice časopisa Glasilo biljne zaštite – prof. dr. sc. Renata Bažok 



 
 Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić moli glavnu urednicu Glasila Biljne zaštite prof. dr. sc. Renatu 

Bažok za kratko izvješće. Prof. dr. sc. Renata Bažok ističe da GBZ u 2018. izlazi dinamikom kao i do 

sada. Tiskano je 6 brojeva. Poseban broj bio je posvećen preciznoj zaštiti bilja. Do Opatije je 

pripremljen zbornik sažetaka, a idućih dana na kućne adrese članova stiže i dvobroj s pregledom SZB. 

Navodi kako očekuje puno više članaka sponzora. Zahvaljuje svima na suradnji te napominje da je 

GBZ sada pretežno orijentiran kao stručni časopis, dok će Fragmenta Phytomedica objavljivati 

znanstvene radove.  

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD-8. Izvješće glavne urednice časopisa Fragmenta phytomedica et herbologica – prof. dr. sc. Klara 

Barić 

 Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić moli izvješće glavne urednice. Prof. dr. sc. Klara Barić navodi 

kako prema dogovoru časopis izlazi pod novim imenom Fragmenta Phytomedica, te da je bilo dosta 

papirologije zbog promjene imena. Zbog duge pauze, oživljavanje časopisa ide teže, te poziva sve, a 

pogotovo mlade znanstvenike da se priključe i pomognu da časopis bude sve bolji. Prof. dr. sc. Klara 

Barić navodi da se radi na strategiji kako ojačati časopis. Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić dodaje da je 

održan urednički odbor na kojem je dogovoreno da će se ponuditi suradnja društvima iz Bosne i 

Hercegovine, Slovenije i Makedonije za jedan zajednički časopis. To je jedan od načina da se lakše 

dođe do radova i održi časopis. Prof. dr. sc. Klara Barić navodi da je broj 2 tiskan, namijenjen je 

članovima Društva te dolazi uz dvobroj Glasila. Zahvaljuje međunarodnom uređivačkom odboru u 

sastavu: Renata Bažok, Jasminka Igrc Barčić, Draženka Jurković, Stanislava Lazarevska, Dario Ivić, Ivan 

Ostojić, Zvonimir Ostojić, Gabrijel Seljak, tehničkoj urednici Ani Pintar, mag. ing. agr., i prethodnom 

uredniku Zvonimiru Ostojiću, professoru emeritusu. Napominje da će primjerci časopisa stići 

članovima na kućnu adresu. Ističe da se nada uspješnoj daljnjoj suradnji.  

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD-9: Plan rada Društva za 2019/2020. godinu - izvjestiteljica predsjednica HDBZ prof. dr. sc. 

Jasminka Igrc Barčić 

Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić navodi da Društvo broji 431 član koji uredno svake godine podmiruje 

članarinu, pa je tako HDBZ jedno od najbrojnijih i stabilnih neprofitabilnih društva u Hrvatskoj. 

Društvo broji također i 61 člana studenta. Sa šumarima koji predstavljaju 1 – 2 % članova postoji 

problem. Predsjednica navodi da će pokušati ponovo razgovarati sa šumarima da se više uključe u rad 

Društva te zahvaljuje prof. dr. sc. Glavašu na pomoći kroz sve prijašnje godine. Plan i prijedlog 

programa rada za 2019/2020. godinu je pojačati suradnju sa HAPIH-om, poboljšati suradnju s 



 
fitosanitarnom inspekcijom, s Ministarstvom poljoprivrede općenito, a posebno vezano uz 

savjetodavnu službu, aktivirati se oko novog Zakona/Pravilnika o zaštiti bilja, te nastaviti odličnu 

suradnju s udrugom CROCPA. Predsjednica navodi kako je stručna ekskurzija u 10. mj. planira u Istru. 

Na kraju plan i prijedlog programa rada za 2019/2020. godinu obuhvaća organizaciju i 64. Seminara 

biljne zaštite. 

Iznijeti plan rada predsjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 AD-10: Razno 

 Nije bilo tema pod točkom Razno. 

Zaključci 19. Skupštine: 

1. Dnevni red 19. Skupštine HDBZ jednoglasno je prihvaćen. 

2. Zapisnik 18. Skupštine HDBZ jednoglasno je prihvaćen. 

3. Izvješće o radu Upravnog odbora HDBZ za razdoblje 09.02.2018. do 05.02.2019. jednoglasno 

je prihvaćeno. 

4. Izvješća rizničara, Nadzornog odbora i Suda časti jednoglasno su prihvaćena. 

5. Izvješće glavne urednice Glasila biljne zaštite jednoglasno je prihvaćeno. 

6. Izvješće glavne urednice Fragmenta Phytomedica jednoglasno je prihvaćeno. 

7. Plan rada Društva za 2019/2020. godinu jednoglasno je prihvaćen. 

 

Dovršeno 07. veljače 2019. u 17:25 sati. 

Zapisnik vodila:  

 

Martina Mrganić, mag. ing. agr. v.r. 

Predsjednica HDBZ 

  

prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić v.r. 

 
 


