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SAŽETAK ZAPISNIKA 

 

5. sjednice Znanstvenog odbora za zdravlje i dobrobit životinja  

Hrvatske agencije za hranu 

 

 

 

Datum održavanja sjednice: 14. - 17. prosinac 2015. godine  

Mjesto održavanja sjednice: Sjednica je održana sukladno članku 18. Poslovnika o radu 

                                              Znanstvenog vijeća i znanstvenih odbora                                               

Nazočni članovi Znanstvenog odbora za zdravlje i dobrobit životinja: 

1. dr. sc. Mario Škrivanko, dr. med. vet., Hrvatski veterinarski institut, Vinkovci 

2. izv. prof. dr. sc. Siniša Ozimec, Poljoprivredni fakultet, Osijek 

3. dr. sc. Damir Kapetanović, dr. med. vet., Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb  

4. prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet, Zagreb 

5. Tomislav Mikuš, dr. med. vet., Hrvatski veterinarski institut, Zagreb 

Ostali nazočni: 

1. Andrea Gross Bošković dipl. ing. preh. teh., Hrvatska agencija za hranu, Osijek 

2. dr. sc. Dražen Knežević dr. med. vet., Hrvatska agencija za hranu, Osijek 

DNEVNI RED: 

Rasprava o nadopunama projektnih prijedloga i njihovom uključivanju u plan rada 

Odbora za 2016. godinu. 

Nastavno na zaključke 4. sjednice Znanstvenog odbora za zdravlje i dobrobit životinja Hrvatske 

agencije za hranu od 03.12. 2015. godine, održana je korespondentna sjednica na kojoj su se 

članovi ZO o nadopunama projektnih prijedloga očitovali kako slijedi: 
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 Dr. sc. Škrivanko mišljenja je da su obrazloženja zadovoljavajuća i da prijedlozi kao 

takovi mogu proći. 

 Prof. dr. sc. Mioč i nakon dopune ostaje pri prethodnom mišljenju da se ne radi o 

projektima važnim (presudnim) za djelatnost Hrvatske agencije za hranu. 

 Dr. Mikuš smatra da su predloženi projekti za početak stavljeni u pogrešni znanstveni 

odbor jer se tematski radi o rezidualnim ostacima određenih kemijskih supstanci u hrani. 

Smatra da je trebalo zatražiti mišljenje od Odbora za prehranu, alergene, novu hranu i 

hranu za posebne prehrambene potrebe ili nekog drugog srodnijeg Odbora čiji bi članovi 

bilo pozvaniji komentirati ove prijedloge. Smatra da su teme zanimljive i svakako važne 

za HAH, odnosno za potrošače i činjenicu da se navedeni kemijski spojevi samo 

sporadično kontroliraju u hrani, a svaka nadopuna postojećih aktivnosti kontrole hrane 

pridonosi sigurnosti hrane i zaštiti potrošača. Za daljnje komentiranje oko postavljanja 

pokusa i sličnih parametara se ne smatra se dovoljno kompetentnim te ne može ulaziti u 

daljnju diskusiju. 

 Izv. prof. dr. sc. Ozimec pridružuje se stavu da predloženi projekti nisu u djelokrugu rada 

Znanstvenog odbora za zdravlje i dobrobit životinja. 

 Ravnateljica HAH-a Andrea Gross Bošković predlaže da se predmetni projektni prijedlozi 

rasprave još jednom na sjednici Znanstvenog vijeća, budući da na njoj prisustvuju 

predsjednici svih znanstvenih odbora HAH-a. 

 Dr. sc. Kapetanović i prof. dr. sc. Mioč suglasni su s navedenim prijedlogom. 

Projektni prijedlozi raspravit će se još jednom na sjednici Znanstvenog vijeća HAH-a. 

 

            Zapisnik sastavio  

       dr. sc. Dražen Knežević dr. med. vet                                  Odobrio: Dr.sc.Brigita Hengl                           

                                                                                                         Načelnica odjela 

 


