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 Curriculumvitae 

 OSOBNE INFORMACIJE Mr. sc. Božidar Pankretić  

Zleninska 14, Vrbovec, 10340, Hrvatska  

 012793224  

098234664   bozidar.pankretic@gmail.com 

SpolM| Datum rođenja09/11/1964| DržavljanstvoHrvatsko 

 RADNO ISKUSTVO  

 • 1988.-1996. radi u PIK-u Vrbovec kao zamjenik rukovoditelja nabave u 

svibnju 1996. izabran za podžupana Zagrebačke županije koju dužnost obavlja 

profesionalno do izbora za zastupnika u Županijski dom Hrvatskog državnog sabora • 

u ožujku 1997. izabran za zastupnika u Županijski dom Hrvatskoga državnog sabora, 

te nakon konstituiranja izabran za potpredsjednika Županijskog doma 

• 27. siječnja 2000. imenovan na dužnost ministra poljoprivrede i šumarstva • 

2003. predsjednik Odbora za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora, saborski 

zastupnik 

• 2007. Imenovan na dužnost ministra poljoprivrede 

• 2009. Imenovan na dužnost podpredsjednika vlade i ministra regionalnog 

razvoja 

• 2012. – danas -  osnovao vlastito Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo  

Božidar Pankretić, osnovna djelatnost je tov junadi koju vrši u suradnji s OPG-om 
Zdravko Pankretić, trenutno u zajedničkom tovu imaju 1500 komada tovne junadi i 
obrađuju cca 400 ha 

OBRAZOVANJE I 
OSPOSOBLJAVANJE  

• Osnovna škola – od prvog do četvrtog razreda Dijanešod četvrtog razreda do kraja 

osnovnog školovanja Vrbovec 

• Srednja ekonomska škola u Vrbovcu (1978. -1982.) 

• Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (diplomirao 1988.) . diplomirani inženjer 

agronomije 
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• Magistar (magistrirao na Agronomskom fakultetu l998. obranivši magistarski rad na 

temu:  
«Upliv vanjsko-trgovinskih mjera agrarne politike na govedarsku proizvodnju u Hrvatskoj») 

 OSOBNE VJEŠTINE  

Materinski jezik Hrvatski 
Ostali jezici 

 Talijanski A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 
Enegles

ki  

Organiz

acijske / 

rukovodi

teljske  ▪ upravljanje ministarstvom 
 RačunalnOstalevještinevještine▪▪ poljoprivredna djelatnostdobro vladanje alatima Microsoft Office™  

 Vozačka dozvola  
▪ B 

 Curriculumvitae  Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima  

 

 

 

 

Zbog 

stečeno

g 

iskustva 

u 

protekl

om vremenu u sektoru poljoprivrede doprinos HPK i njezinom budućem utjecaju u ostvarenju poljoprivredne 

politike i poboljšanje položaja poljoprivrednih proizvođača. 

RAZUMIJEVANJE  GOVOR  PISANJE  

Slušanje  Čitanje  Govorna 
interakcija  

Govorna 
produkcija  

 

Politička karijera 

Društvene i humanitarne aktivnosti 

• 1992. pristupa Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) 

• član Predsjedništva HSS-a 

• član Užeg predsjedništva HSS-a 

• član Glavnog odbora HSS-a 

• potpredsjednik HSS-a 

• predsjednik Županijske organizacije HSS-a Zagrebačke županije 

• u ožujku 1997. izabran za zastupnika u Županijski dom Hrvatskog državnog 

sabora, te nakon konstituiranja izabran za potpredsjednika Županijskog doma – člana  

Odbora za unutarnju politiku i lokalnu samoupravu 

• inicijator osnivanja Hrvatskog seljačkog saveza 

• organiziranje pomoći za nezbrinutu djecu i ostale ugrožene kategorije 

stanovništva 

• Sudjelovanje u gradnji sakralnih objekata 

• Pomoć vatrogasnim društvima 

• Sudjelovanje u osnivanju sportskih društava i njihovom djelovanju 

Komunikacijske vještine dobre komunikacijske vještine stečene tijekom rada na mjestu  člana vlade i sabora. 
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