
 

 

 

 

 

 
Na temelju članka 59. st. 1 Statuta Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije 
upućujem Vam  
 
 

POZIV  
NA ČETVRTU (IZBORNU) SJEDNICU 

STRUKOVNOGA RAZREDA INŽENJERA DRVNE TEHNOLOGIJE 
Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije 

 
koja će se održati u petak, 30. studenoga 2018. godine u 15:00 sati, 

u prostorijama Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Prilaz Gjure 
Deželića 63, Zagreb 

 
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Otvaranje sjednice 
2. Utvrđivanje broja nazočnih članova strukovnoga razreda (kvorum) 
3. Izvještaj o radu Komore – izlagatelj: predsjednik Komore  
4. Izvještaj izbornoga povjerenstva 
5. a)  Izbor tijela strukovnoga razreda: 

- predsjednik strukovnoga razreda 
- zamjenik predsjednika strukovnog razreda 
- članovi Odbora razreda 
b) Izbor članova tijela Komore: 
- članovi Skupštine Komore 
- članovi Nadzornoga odbora – prijedlog Skupštini Komore 

6. Objava i verifikacija rezultata izbora – izvjestitelj: Izborno povjerenstvo i predsjednik 
strukovnoga razreda 

7. Ostala pitanja i prijedlozi 
 

 
Molim da zbog evidencije nazočnih, koja će biti obavljena kod dolaska, dođete najkasnije pola 
sata prije početka sjednice. 
 

 
Ur.broj:  349-01/18 – 1140 
Zagreb,  28. studenoga 2018. godine 
 
 
                                                                                                     Predsjednik 

Razreda inženjera drvne tehnologije HKIŠDT: 
 

                                                              Prof.dr.sc. Vladimir Jambreković, dipl.ing.drv.ind., v.r. 
  



Klasa:    321-01/18-11/04 
Urbroj:  349-01/18-1140/5 
Zagreb, 30. studenoga 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
ČETVRTE (IZBORNE) SJEDNICE 

STRUKOVNOGA RAZREDA INŽENJERA DRVNE TEHNOLOGIJE 
Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije 

 
koja je održana 30. studenoga 2018. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Hrvatske 
komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Prilaz Gjure Deželića 63, Zagreb. 
 

1. Otvaranje sjednice 

 
Predsjednik Razreda inženjera drvne tehnologije, prof.dr.sc. Vladimir Jambreković otvorio je 
četvrtu sjednicu razreda inženjera drvne tehnologije, na temelju članka 59. Statuta. Obavijestio je 
da je ova sjednica i izborna, s obzirom na istek mandata članovima tijela strukovnoga razreda i 
Komore.  
 
Obavijestio je da se o tijeku sjednice vodi zapisnik, za zapisničara je predložio Silviju Zec, tajnicu 
Komore te je obavijestio da se snima tonski zapis sjednice.  
 

2. Utvrđivanje broja nazočnih članova strukovnoga razreda (kvorum) 

 
Predsjednik Razreda inženjera drvne tehnologije, prof.dr.sc. Vladimir Jambreković je na temelju 
evidencije nazočnih, koja je obavljena prije početka sjednice, izvijestio da su sjednici nazočna 24 
člana strukovnoga razreda, s pravom glasa. Izborno povjerenstvo je utvrdilo popis birača te je 
utvrđeno pravo glasa za 29 ovlaštenih inženjera, članova Razreda inženjera drvne tehnologije.  
Slijedom odredbi članka 59. Statuta (sjednica razreda se može održati i donositi pravovaljane 
odluke ako joj je nazočna većina svih članova), predsjednik Razreda je nastavio prema 
planiranom dnevnom redu sjednice. 
Predsjednik strukovnoga razreda je utvrdio da su odluke koje će biti donijete na ovoj sjednici 
pravovaljane ukoliko za njih glasa 13 prisutnih članova Komore s pravom glasa. 
  
Nakon utvrđivanja broja nazočnih, prof.dr.sc. Vladimir Jambreković je stavio na glasovanje 
predloženi dnevni red. Utvrđuje da je dnevni red usvojen jednoglasno. 
 
 

3. Izvještaj o radu Komore – izlagatelj: predsjednik Komore 

 
Predsjednik Razreda inženjera drvne tehnologije je pozvao predsjednika Komore, prof.dr.sc. 
Tomislava Poršinskoga, da sjednici Razreda podnese izvještaj o dosadašnjem radu Komore.  
Predsjednik Komore je izvijestio o radu Komore od njezina osnivanja, s naglaskom na događanja 
u aktualnom mandatu; nastavak provođenja javnih ovlasti za koje je Komora nadležna sukladno 
Zakonu (licenciranje, provođenje stručnih ispita, kao i izdavanje čekića i popratnica), naglasio je 
aktivnosti vezane uz organiziranje stručnoga usavršavanja, sufinanciranje stručnih knjiga, 
udžbenika i događanja; ugovaranje osiguranja od odgovornosti ovlaštenih inženjera. Istaknuo je 
dosadašnje kao i novije aktivnosti i inicijative koje je Komora upućivala za donošenje Zakona o 
preradi i uporabi drva, odnosno i sudjelovanje predstavnika Komore u radu povjerenstva. To bi 
zasigurno pridonijelo jačanju struke u ovom sektoru. Naglasio je i aspekte budućega rada 
Komore, s osvrtom na drvnotehnološku struku. 
Prof.dr.sc. Vladimir Jambreković je zahvalio predsjedniku Komore na izvještaju te prisutne pozvao 
na raspravu. Rasprave niti pitanja nije bilo. 
 



4. Izvještaj Izbornoga povjerenstva 

 
Prof.dr.sc. Vladimir Jambreković je pojasnio da je, sukladno članku 10. Zakona o HKIŠDT, zbog 
isteka mandata imenovanim članovima tijela strukovnoga razreda i tijela Komore, Skupština 
Komore na sjednici održanoj 24. listopada 2018. godine donijela  odluku o provođenju izbora u 
tekućoj godini. Istom odlukom imenovano je Izborno povjerenstvo u sastavu: 

- Ivica Nikolić 
- Jolanda Vincelj 
- Vanja Tomljenović Prica 
- Lidija Gečić 
- Željko Jularić. 

 
Predsjednik Razreda pozvao je predstavnika izbornoga povjerenstva da izvijesti o dosadašnjem 
radu izbornoga povjerenstva; o radu je izvijestio Željko Jularić. 
 
Temeljem Odluke Skupštine Komore, Izborno povjerenstvo je utvrdilo popis birača, i to s obzirom 
na članka 10. Statuta i članak 7. Pravila Razreda. Utvrđeno je kako slijedi: 
 

- razred inženjera drvne tehnologije – najveći upisni broj 52; jedan pogrešni upis, 18 
zahtjeva za prestankom članstva (15 na osobni zahtjev, a 3 temeljem članka 27. Zakona 
– stegovni postupak); status mirovanja 2 člana; preminuli članovi – 2 člana; ukupno 29 
članova strukovnoga razreda s pravom glasa. 

 
Sukladno Dinamici izbora, Izborno povjerenstvo je protekom kandidacijskoga postupka provjerilo 
valjanost kandidatura, utvrdivši da su osim prijedloga Odbora razreda inženjera drvne 
tehnologije, sukladno zaključcima sjednice Odbora razreda, održane 06. studenoga 2018. godine, 
primljene i pojedinačne kandidature. Provjerena je valjanost kandidatura, te je potvrđen popis 
kandidata za pojedina tijela strukovnoga razreda ili Komore. Isti popis je objavljen na Internet 
stranici Komore. Rok za podnošenje žalbe na odluke Izbornoga povjerenstva bio je 7 dana nakon 
objave rezultata; nije pristigla niti jedna žalba na odluke Izbornoga povjerenstva.  
 
O izvještaju o radu Izbornoga povjerenstva nije bilo rasprave. 
 

5. Izbor tijela strukovnoga razreda i tijela Komore 

 
Prof.dr.sc. Vladimir Jambreković je podsjetio da se sukladno Dinamici izbora, zbog isteka 
mandata, u objedinjenom kandidacijskom postupku provode istovremeno izbori za tijela Razreda 
(predsjednik strukovnoga razreda, Odbor strukovnoga razreda) te tijela Komore (Skupština 
Komore, Nadzorni odbor Komore). Izbori članova tijela strukovnoga razreda te kandidata Razreda 
za tijela Komore održavaju se neposredno, glasovanjem na sjednici Razreda. Kako je navedeno u 
prethodnoj točki dnevnoga reda, u izvještaju Izbornoga povjerenstva, sukladno članku 11. Pravila 
razreda, u slučaju da je broj predloženih kandidata za pojedino tijelo jednak broju kandidata koji 
se biraju, izbor kandidata vrši se javnim glasovanjem i to skupno za sve predložene kandidate. Na 
ovim izborima osim prijedloga kandidata koji je uputio Odbor razreda, sukladno zaključcima 
sjednice održane 06. studenoga 2018. godine u kandidacijskom postupku primljene su i 
pojedinačne kandidature, potkrijepljene potpisima.  
 
Za članove Odbora razreda inženjera drvne tehnologije, sadašnji Odbor razreda predložio 
je kandidate ovim redom: 

- Damir Bošković, dipl.ing.drv.ind. 
- prof. dr.sc. Mladen Brezović, dipl.ing.drv.ind. 
- Miroslav Očko, dipl.ing.drv.ind.  
- Josip Janeš, dipl.ing.drv.ind.  
- Dario Šćuka, dipl.ing.drv.ind. i 
- Jelena Buconjić, dipl.ing.drv.tehn. 



 
Drugih kandidatura nije bilo. Slijedom članka 11. Pravila razreda, prisutni članovi Razreda su  
javnim glasovanjem jednoglasno podržali prijedlog Odbora razreda pri čemu je Damir Bošković, 
dipl.ing.drv.ind. izabran zamjenikom predsjednika Razreda.  
 
Članovi Odbora razreda za članove Nadzornoga odbora Komore predložili su: 
1. prof.dr.sc. Mladen Brezović 
2. doc.dr.sc. Josip Ištvanić. 
S obzirom da doc.dr.sc. Josip Ištvanić nije prihvatio kandidaturu Odbora (i kandidirao se za 
Skupštinu Komore), a primljena je kandidatura izv. prof. dr. sc. Gorana Mihulje, predsjednik 
Razreda je pozvao nazočne članove Razreda s pravom glasa da se javnim glasovanjem odrede o 
prijedlogu za članove Nadzornoga odbora Komore iz razreda inženjera drvne tehnologije: 
 
1. prof.dr.sc. Mladen Brezović 
2. izv.prof.dr.sc. Goran Mihulja. 
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.   
 
Za izbor predsjednika strukovnoga razreda utvrđene su dvije valjane kandidature. Slijedom 
toga, izrađeni su glasački listići koji su bijele boje, kandidati su navedeni abecednim redom: 

1. prof.dr.sc. Ivica Grbac, dipl.ing.drv.ind. 
2. Andreja Čunčić-Zorić, dipl.ing.drv.ind. 

 
te je izbor izvršen tajnim glasovanjem. 
 
Članovi Odbora razreda predložili su sljedeće kandidate za članove Skupštine Komore: 

- doc. dr.sc. Zoran Vlaović, dipl.ing.drv.tehn. 
- prof. dr.sc. Vlatka Jirouš Rajković, dipl.ing.drv.ind. 
- prof.dr.sc. Vladimir Jambreković, dipl.ing.drv.ind. 
- Ingrid Badrov, dipl.ing.drv.ind. 
- Mirjana Jurki, dipl.ing.drv.ind., 

 
a potvrđene su i pojedinačne kandidature (abecednim redom): 

- doc. dr. sc. Josip Ištvanić, dipl.ing.drv.ind. 
- prof. dr. sc. Darko Motik, dipl.ing.drv.ind. 
- prof. dr. sc. Tomislav Sinković, dipl.ing.drv.ind. 

 
Kandidati za Skupštinu Komore navedeni su abecednim redom na glasačkom listiću (žute boje) te 
je izbor izvršen tajnim glasovanjem, prema uputi navedenoj na listiću. 
 
6. Objava i verifikacija rezultata izbora – izvjestitelj: Izborno povjerenstvo i 
predsjednik strukovnoga razreda 

 
Predsjednik razreda poziva predstavnika Izbornoga povjerenstva da podnese izvješće o 
provođenju izbora u Komori 2018. godine. 
 
Izborno povjerenstvo podnosi izvješće o rezultatima glasovanja na izborima za tijela strukovnoga 
razreda i tijela Komore, na sjednici razreda inženjera drvne tehnologije održanoj 30. studenoga 
2018. godine.  
Na sjednici je evidentirana prisutnost 24 člana Komore s pravom glasa. Tajno glasovanje, na 
glasačkim listićima, provedeno je za izbor predsjednika razreda inženjera drvne tehnologije te 
članova Skupštine Komore. Izbori su provedeni neposredno, tajnim glasovanjem.  
 
Rezultati glasovanja su sljedeći: 



1. predsjednik strukovnoga razreda – u glasačkoj kutiji bila su 24 listića, od kojih 24 ili 100 
% važećih, a 0 ili 0 % nevažećih glasačkih listića. Kandidati su dobili broj glasova, kako 
slijedi: 

a) Andreja Čunčić Zorić, upisni broj 28 - ukupno 13 ili 54 % glasova. 
b) prof.dr.sc. Ivica Grbac, upisni broj 8 - ukupno 11 ili 46% glasova. 

 
2. članovi Skupštine Komore – u glasačkoj kutiji bilo su 24 listića, od kojih 24 ili 100 % 

važećih, a 0 ili 0 % nevažećih glasačkih listića. Kandidati, navedeni redoslijedom kao na 
listiću, dobili su broj glasova, kako slijedi:  

a) Ingrid Badrov, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 38 - ukupno 7 glasova, 
b) doc. dr. sc. Josip Ištvanić, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 6 - ukupno 16 glasova, 
c) prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 5 ukupno 12 glasova,  
d) prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 11 - ukupno 20 glasova, 
e) Mirjana Jurki, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 29 - ukupno 8 glasova, 
f) prof. dr. sc. Darko Motik, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 10 - ukupno 16 glasova, 
g) prof. dr. sc. Tomislav Sinković, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 16 - ukupno 16 glasova,  
h) izv. prof. dr. sc. Zoran Vlaović, dipl.ing.drv.teh., upisni broj 12 - ukupno 14 glasova. 

 
Predsjednik razreda zahvaljuje Izbornom povjerenstvu na izvještaju. Na temelju izvještaja 
Izbornoga povjerenstva o provođenju izbora za tijela strukovnoga razreda i Komore utvrđuje 
sljedeće: 
 

1. na temelju članka 15. st. 1. Zakona o HKIŠDT, razred inženjera drvne tehnologije je na 
sjednici razreda održanoj 30. studenoga 2018. godine, za predsjednika razreda inženjera 
drvne tehnologije, u mandatu 2018-2022, izabrao Andreju Čunčić Zorić, dipl.ing.drv.ind., 
upisni broj 28. 

2. na temelju članka 15. st. 1. Zakona o HKIŠDT, razred inženjera drvne tehnologije je na 
sjednici razreda održanoj 30. studenoga 2018. godine, za zamjenika predsjednika razreda 
inženjera drvne tehnologije, u mandatu 2018-2022, izabrao Damira Boškovića, 
dipl.ing.drv.ind., upisni broj 1. 

3. na temelju članka 15. st. 1. Zakona o HKIŠDT, razred inženjera drvne tehnologije je na 
sjednici razreda održanoj 30. studenoga 2018. godine, za članove Odbora razreda 
inženjera drvne tehnologije, u mandatu 2018-2022, izabrao sljedeće članove Komore: 
Damira Boškovića, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 1; prof. dr. sc. Mladen Brezović, 
dipl.ing.drv.ind. - upisni broj 15; Jelena Buconjić, dipl.ing.drv.teh. - upisni broj 52; Josip 
Janeš, dipl.ing.drv.ind. - upisni broj 45; Miroslav Očko, dipl.ing.drv.ind. - upisni broj 50; 
Dario Šćuka, dipl.ing.drv.ind. - upisni broj 34; 

4. na temelju članka 9. st. 1. Zakona o HKIŠDT, razred inženjera drvne tehnologije je na 
sjednici razreda održanoj 30. studenoga 2018. godine, izabrao predstavnike za Skupštinu 
Komore, u mandatu 2018-2022: prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković, dipl.ing.drv.ind., 
upisni broj 11; doc. dr. sc. Josip Ištvanić, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 6; prof. dr. sc. 
Darko Motik, dipl.ing.drv.ind., upisni broj 10; prof. dr. sc. Tomislav Sinković, 
dipl.ing.drv.ind., upisni broj 16; izv. prof. dr. sc. Zoran Vlaović, dipl.ing.drv.teh., upisni 
broj 12. 

5. na temelju članka 54. st. 1. Statuta HKIŠDT, sjednica razreda inženjera drvne tehnologije 
održana 30. studenoga 2018. godine upućuje Skupštini Komore prijedlog predstavnika 
strukovnoga razreda za izbor članova Nadzornoga odbora Komore, i to: prof. dr.sc. 
Mladen Brezović, dipl.ing.drv.ind. - upisni broj 15 i izv.prof.dr.sc. Goran Mihulja, 
dipl.ing.drv.ind. - upisni broj 9. 

 
 

7. Ostala pitanja i prijedlozi 

 
Predsjednik strukovnoga razreda u mandatu 2014-2018., prof.dr.sc. Vladimir Jambreković, 
zahvalio je svima na suradnji za vrijeme svojega mandata i obavljanja funkcije u Komori. Izrazio 



je očekivanje da će uskoro svi dosadašnji napori i inicijative Komore, uz razumijevanje svih 
dionika u sektoru, rezultirati donošenjem Zakona o preradi i uporabi drva koji bi trebao doprinijeti 
jačanju Komore, a time i struke.  
 
Novoizabrana predsjednica strukovnoga razreda, Andreja Čunčić Zorić zahvalila je na iskazanom 
povjerenju svima koji su podržali njezinu kandidaturu.  
 
Sjednica je završena u 17:00 sati. 
 
Zapisnik sastavila:                                                                      Predsjednik Razreda 
                                                                                         inženjera drvne tehnologije: 
 
Silvija Zec, dipl.ing.šum.                                  prof.dr.sc. Vladimir Jambreković, dipl.ing.drv.ind. 


