
 

 

 

 

 

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

POZIV  
NA PETU (IZBORNU) SJEDNICU 

STRUKOVNOGA RAZREDA INŽENJERA ŠUMARSTVA 
Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije 

 
koja će se održati u subotu, 08. prosinca 2018. godine u 11:00 sati, 

u dvorani Beethoven hotela Antunović, Zagrebačka avenija 100a, 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 ulaska u dvoranu, dođete jedan sat 
prije početka sjednice (od 10:00 sati). Ponijeti iskaznicu ovlaštenoga inženjera.  
 

 
Ur.broj:  349-01/18 – 1152 
Zagreb,  29. studenoga 2018. godine 
 
                                                                                                     Predsjednik 

Razreda inženjera šumarstva HKIŠDT: 
 

Prof.dr.sc. Tibor Pentek, dipl.ing.šum., v.r. 
  



Klasa:    321-01/18-10/05 
Urbroj:  349-01/18-1152/5 
Zagreb, 08. prosinca 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
PETE (IZBORNE) SJEDNICE 

STRUKOVNOGA RAZREDA INŽENJERA ŠUMARSTVA 
Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije 

 
koja je održana 08. prosinca 2018. godine s početkom u 11:00 sati u dvorani „Beethoven“ hotela 
„Antunović“, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb. 
 

1. Otvaranje sjednice 

 
Predsjednik Razreda inženjera šumarstva, prof.dr.sc. Tibor Pentek otvorio je petu sjednicu 
razreda inženjera šumarstva, na temelju članka 59. Statuta. Obavijestio je da je ova sjednica i 
izborna, s obzirom na istek mandata članovima tijela strukovnoga razreda i Komore.  
Na početku je pozdravio sve nazočne. Posebno je pozdravio direktore sektora tvrtke Hrvatske 
šume d.o.o., mr Krešimira Žagara i mr.sc. Ivicu Milkovića; prof.dr.sc. Josipa Margaletića, 
prodekana Šumarskoga fakulteta; dr. sc. Sanju Perić, v.d. ravnateljice Hrvatskoga šumarskoga 
instituta Jastrebarsko; Olivera Vlainića, predsjednika Hrvatskoga šumarskoga društva akademika 
Igora Anića, predsjednika Akademije šumarskih znanosti; mr. sc. Roberta Ojurovića, pomoćnika 
ravnatelja Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe te mr. sc. Zdenka Bogovića, 
predsjednika Hrvatskoga saveza udruga privatnih šumoposjednika, a svima nazočnima zahvalio je 
na dolasku na ovu sjednicu.  
 
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 šumarstva, prof.dr.sc. Tibor Pentek izvijestio je o broju nazočnih 
članova Komore.  
Sukladno evidenciji nazočnih, utvrđeno je da je sjednici nazočno ukupno 329 članova Komore s 
pravom glasa. Izborno povjerenstvo je utvrdilo popis birača na temelju Odluke o raspisivanju 
izbora, koju je donijela Skupština Komore, na sjednici održanoj 24. listopada 2018. godine. 
Utvrđeno je pravo glasa za 1.213 ovlaštenih inženjera, članova razreda inženjera šumarstva.  
Slijedom odredbi članka 59. st. 3. Statuta, sjednica razreda se može održati i donositi 
pravovaljane odluke ako joj je nazočna većina svih članova. Ako sjednici nije nazočna većina svih 
članova razreda, sjednica se odgađa na 30 minuta, i nakon toga započinje s radom. Pravovaljane 
odluke na tako održanoj sjednici razreda donose se većinom nazočnih članova. Na temelju 
navedenoga, predsjednik razreda je predložio odgodu početka sjednice na 30 minuta. 
Protekom 30 minuta, predsjednik strukovnoga razreda je utvrdio da su svoju nazočnost na 
sjednici evidentirala još dva člana s pravom glasa te je sjednici sada nazočan 331 član Komore.  
  
Nakon utvrđivanja broja nazočnih, prof.dr.sc. Tibor Pentek je stavio na glasovanje predloženi 
dnevni red, koji je prethodno dostavljen mailom svim članovima Komore uz poziv na sjednicu. 
Utvrđuje da je dnevni red usvojen jednoglasno. 
 

3. Izvještaj o radu Komore – izlagatelj: predsjednik Komore 

 
Predsjednik razreda inženjera šumarstva je pozvao predsjednika Komore, prof.dr.sc. Tomislava 
Poršinskog, 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), naglasio je aktivnosti vezane uz organiziranje 
stručnoga usavršavanja, sufinanciranje stručnih knjiga, udžbenika i događanja; ugovaranje 
osiguranja od odgovornosti ovlaštenih inženjera. Istaknuo je dosadašnje aktivnosti i inicijative 
koje je Komora upućivala za donošenje Zakona o preradi i uporabi drva, odnosno i višekratno 
sudjelovanje u radu povjerenstva za izradu prijedloga navedenoga zakona, ali i novoga Zakona o 
šumama te odgovarajućih podzakonskih akata. Istaknuo je sudjelovanje Komore u izradi 
operativnoga Programa ruralnoga razvoja RH za razdoblje 2014-2020, kao i organizaciju Prve 
konferencije ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije.  
 
Prof.dr.sc. Tibor Pentek je zahvalio predsjedniku Komore na izvještaju te otvorio raspravu o 
izvješću predsjednika. 
 
Na poticaj Dalibora Hatića, prof.dr.sc. Tibor Pentek pozvao je nazočne da minutom šutnje odaju 
počast nedavno preminulom mr.sc. Branku Belčiću, ali i svim ostalim preminulim članovima 
Komore.  
 
Dalibor Hatić – istaknuo je probleme koji očekuju struku, o kojima je potrebno hitno raspraviti: 
problem hrastove mrežaste stjenice te afričke svinjske kuge (vektor prijenosnik je divlja svinja). 
Istaknuo je pitanje odnosa šumarske struke prema pitanjima zaštite okoliša i prirode te odnosa 
drugih struka prema šumarskoj. Status ovlaštenoga inženjera izvan naše Komore nije dovoljno 
cijenjen i prepoznat, pri čemu se to posebno ističe u pitanjima javne nabave. 
 
Ivica Đurčević – iskazao je nezadovoljstvo neaktivnošću u prethodne 4 godine, s obzirom da 
Odbor razreda, čiji je član, nije održao niti jednu sjednicu, iako su problemi struke brojni. Smatra 
da je odaziv kolega na današnjoj sjednici znak da većina članova nije zadovoljna statusom i onim 
što je Komora učinila u proteklom razdoblju. Smatra kako se zbog svega mladi ne vide u ovoj 
struci; ostavljamo ruševine, a nismo zatekli ruševine kada smo počeli raditi. Prolongirali smo 
rješavanje ključnih problema, smatra da vođenje Komore treba preuzeti osoba koja će živjeti s 
Komorom, koja će se potpuno posvetiti radu u Komori, a ne da joj je to usputna aktivnost. 
 
Dr.sc. Marina Popijač – kroz svoj rad je koristila sve mogućnosti koje pruža Komora, posebno za 
sve članove koji nisu zaposlenici HŠ d.o.o. Predlaže razvijati inicijativu mladih kolega i njihovo 
uključenje u druge segmente vezane uz sektor šumarstva. 
 
Biserka Šavor – od početka je aktivno sudjelovala u radnim grupama koje su radile na osnivanju 
Komore. Počelo se doslovno od praznoga stola, a prijašnjih godina su akti Komore zaštitili status 
brojnih kolega; Komora je sačuvana od politike. Ovlašteni inženjeri su itekako važni, ne samo u 
HŠ d.o.o.; Komora štiti struku. Bez obzira na sve teškoće, ima dojam da se ranije u Komori sve 
puno brže rješavalo i radilo. Predsjednica je Povjerenstva za licenciranje od prvoga dana, kao i 
Stegovnoga suda. U tom svojstvu ističe kako je sve navedeno u izvještaju predsjednika  
aktivnosti Komore koje su davno uhodane i bez problema su funkcionirale: provedba javnih 
ovlasti, stručno usavršavanje, sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih akata te inicijative 
za izradu Zakona o preradi i uporabi drva. Ističe problem zastupljenost predstavnika strukovnih 
razreda s obzirom na ukupni broj članova. 2017. godine je kupljen prostor; zašto već nije 
uređen? Potrebno je ažurnije rješavanje problema. Smatra kako treba pomagati stručnu 
literaturu, tiskovine, ali s obzirom da je riječ o našim novcima, mora postojati izvještaj o utrošku 
sredstava i opravdanost.  
 

4. Izvještaj Izbornoga povjerenstva 

 
Prof.dr.sc. Tibor Pentek 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 2018. 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 izvijestila Vanja Tomljenović Prica: 
 
Temeljem Odluke Skupštine Komore, Izborno povjerenstvo je utvrdilo popis birača, sukladno 
Statutu i drugim aktima Komore. Utvrđeno je kako slijedi: 
 

- razred inženjera šumarstva – najveći upisni broj 1.364; pogrešni upis u privremeni 
imenik ovlaštenih inženjera – 4 broja; status mirovanja 23 člana; preminuli – 29 članova; 
prestanak članstva – 95 članova; tijekom 2018. novupisani 41, ispisani po zahtjevu 8 
(stegovni 2); na biračkom popisu 1.213 članova razreda inženjera šumarstva s pravom 
glasa. 

 
Sukladno Dinamici izbora, Izborno povjerenstvo je protekom kandidacijskoga postupka obavilo 
pregled pristiglih kandidatura. Temeljem valjanih kandidatura, sastavljen je 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; 
utvrđuje se da nije pristigla niti jedna žalba na odluke Izbornoga povjerenstva.  
 
Osim kandidature Odbora razreda, pregledane su i samostalne kandidature koje su podržane s 
propisanim brojem potpisa ovlaštenih inženjera. U slučaju većega broja kandidatura, nego što je 
broj članova tijela za koje se vrše izbori, sastavljeni su popisi kandidata abecednim redom. Na 
temelju ovih popisa izrađeni su glasački listići. Glasački listići podijeljeni su kod evidentiranja 
prisutnosti na sjednici. Izbor kandidata za tijela Razreda i članove Skupštine vrši se na sjednici 
Razreda, tajnim glasovanjem na unaprijed izrađenim glasačkim listićima (kandidati navedeni 
abecednim redom), zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata. 
 
O radu izbornoga povjerenstva nije bilo rasprave. 
 

5. Izbor tijela strukovnoga razreda i tijela Komore 

 
Prof.dr.sc. Tibor Pentek je nastavno na izvještaj Izbornoga povjerenstva pojasnio 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, tajnim 
glasovanjem, na sjednici razreda. Kako je navedeno u prethodnoj točki dnevnoga reda, sukladno 
Dinamici izbora i Pravilima razreda, u slučaju većega broja kandidatura, nego što je broj članova 
tijela za koje se vrše izbori, izbor kandidata vrši se na sjednici Razreda, tajnim glasovanjem na 
unaprijed izrađenim glasačkim listićima (kandidati navedeni abecednim redom), zaokruživanjem 
rednog broja ispred imena kandidata.  
 
Na ovim izborima to je slučaj kod izbora članova tijela Komore, a javnim glasovanjem i to skupno 
za sve predložene kandidate sjednica razreda potvrdit će prijedlog kandidata za članove 
Nadzornoga odbora, koji upućuje Skupštine Komore koja ih konačno bira i imenuje. 
 
Slijedom navedenoga, predsjednik razreda je predložio prvo izglasavanje prijedloga članova 
Nadzornoga odbora Komore; za članove NO je Odbor razreda predložio pet kandidata. 



Sukladno članku 54. Statuta, članove Nadzornoga odbora na prijedlog strukovnih razreda bira i 
razrješava Skupština Komore (tri člana). Kandidati za članove Nadzornoga odbora su sljedeći: 
 
- mr. sc. Marica Beljo Rečić (upisni broj 246), 
- Ivan Melvan (upisni broj 269), 
- Antun Pehaček (upisni broj 295), 
- Vlatko Petrović (upisni broj 300) i  
- Oliver Vlainić (upisni broj 34). 
 
Slijedom članka 19. Pravila razreda, na prijedlog predsjednika razreda inženjera šumarstva 
nazočni su javnim glasovanjem, jednoglasno podržali prijedlog kandidata za članove Nadzornoga 
odbora, koji se upućuje Skupština Komore.  
 
Za izbor predsjednika strukovnoga razreda osim prijedloga Odbora razreda, primljena je i 
jedna samostalna kandidatura. Slijedom toga, izrađeni su glasački listići koji su bijele boje, 
kandidati su navedeni abecednim redom te se izbor vrši tajnim glasovanjem. 
 
Kada je riječ o izboru članova Odbora razreda inženjera šumarstva, osim prijedloga 
sadašnjega Odbora razreda, nije bilo pojedinačnih kandidatura. Predloženi su: Ivica Đurčević, 
dr.sc. Krunoslav Indir, Tomislav Užarević, Darko Mikičić, Denis Štimac te mr.sc. Branko Belčić. 
Nažalost, kolega Belčić je u međuvremenu, 03. prosinca, preminuo.  S obzirom na ovu činjenicu 
te da Odbor razreda sukladno aktima Komore, ima uz predsjednika razreda još 6 članova, 
prof.dr.sc. Tibor Pentek je predložio da u svrhu dovršetka izbornoga procesa, u Odbor razreda 
inženjera šumarstva bude potvrđen kandidat za predsjednika strukovnoga razreda, koji će u 
glasovanju dobiti manji broj glasova. Obrazložio je da su kandidature oba kandidata provjerene i 
verificirane. Također, predložio je da članovi Odbora razreda na prvoj sjednici izaberu zamjenika 
predsjednika razreda. 
 
Stavio je na glasovanje ovaj prijedlog. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
  
Za članove Skupštine Komore iz Razreda inženjera šumarstva, osim prijedloga Odbora 
razreda, primljeno je još šest pojedinačnih kandidatura te je na glasačkim listićima žućkaste boje 
navedeno 11 kandidata abecednim redom. Izbor se vrši tajnim glasovanjem, zaokruživanjem 
rednoga broja ispred imena najviše 5 kandidata. 
 
Glasački listići podijeljeni su kod evidentiranja prisutnosti na sjednici, svim članovima s pravom 
glasa; na listićima su i upute o pravilnom ispunjavanju. 
 
Članovi Komore s pravom glasa izvršili su izbor na priloženim glasačkim listićima, koje su ubacili u 
glasačke kutije. Predsjednik razreda inženjera šumarstva je odredio pauzu za ručak. 
 
Za to vrijeme Izborno povjerenstvo je izvršilo prebrojavanje glasova.  
 
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 šumarstva,  održanoj 08. 
prosinca 2018. godine.  
Na sjednici je evidentirana prisutnost 131 člana Komore s pravom glasa, koji su i preuzeli 
glasačke listiće. Tajno glasovanje, na glasačkim listićima,  provedeno je za izbor predsjednika 



razreda inženjera šumarstva te članova Skupštine Komore. Izbori su provedeni neposredno, 
tajnim glasovanjem.  
 
Rezultati glasovanja su sljedeći: 

1. predsjednik strukovnoga razreda – u glasačkoj kutiji bilo je 329 listića, od kojih 327 ili 
99,4 % važećih, a 2 ili 0,6 % nevažećih glasačkih listića. Kandidati su dobili broj glasova, 
kako slijedi: 

a) prof.dr.sc. Ivan Martinić, upisni broj 68 - ukupno 67 ili 20 % glasova, 
b) Zvonimir Mišić, upisni broj 534 - ukupno 260 ili 80 % glasova. 

 
2. članovi Skupštine Komore – u glasačkoj kutiji bilo je 329 listića, od kojih 328 ili 99,7 % 

važećih, a 1 ili 0,3 % nevažećih glasačkih listića. Kandidati, navedeni redoslijedom kao na 
listiću, dobili su broj glasova, kako slijedi:  

a) Marijan Bedeković, upisni broj 309 - ukupno 178 glasova, 
b) Davor Ciprić, upisni broj 317 - ukupno 34 glasa, 
c) Samir Glavaš, upisni broj 995- ukupno 190 glasova, 
d) mr. sc. Konrad Kiš, upisni broj 1019 - ukupno 10 glasova, 
e) Tihomir Kolar, upisni broj 158 - ukupno 153 glasa, 
f) prof. dr. sc. Ivan Martinić, upisni broj 68 - ukupno 50 glasova, 
g) Damir Miškulin, upisni broj 1026 - ukupno 261 glas, 
h) prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, upisni broj 107 - ukupno 119 glasova, 
i) Silvija Zec, upisni broj 28 - ukupno 231 glas, 
j) prof. dr. sc. Željko Zečić, upisni broj 188 - ukupno 53 glasa, 
k) mr. Krešimir Žagar, upisni broj 1330 - ukupno 266 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 šumarstva je na sjednici 
razreda održanoj 08. prosinca 2018. godine, za predsjednika razreda inženjera šumarstva, 
u mandatu 2018-2022, izabrao Zvonimira Mišića, upisni broj 534. 
 

2. na temelju članka 15. st. 1. Zakona o HKIŠDT, razred inženjera šumarstva je na sjednici 
razreda održanoj 08. prosinca 2018. godine, za članove Odbora razreda inženjera 
šumarstva, u mandatu 2018-2022, izabrao kako slijedi: Ivicu Đurčevića (upisni broj 243), 
dr. sc. Krunoslava Indira (upisni broj 136), Tomislava Užarevića (upisni broj 635), Darka 
Mikičića (upisni broj 981), Denisa Štimca (upisni broj 114) te prof.dr.sc. Ivana Martinića 
(upisni broj 68). 

 
3. na temelju članka 9. st. 1. Zakona o HKIŠDT, razred inženjera šumarstva je na sjednici 

razreda održanoj 08. prosinca 2018. godine, izabrao predstavnike za Skupštinu Komore, u 
mandatu 2018-2022: mr. Krešimir Žagar (upisni broj 1330), Damir Miškulin (upisni broj 
1026), Silvija Zec (upisni broj 28), Samir Glavaš (upisni broj 995) i Marijan Bedeković 
(upisni broj 309). 

 
4. na temelju članka 54. st. 1. Statuta HKIŠDT, sjednica razreda inženjera šumarstva 

održana 22. studenoga 2014. godine upućuje Skupštini Komore prijedlog predstavnika 
strukovnoga razreda za izbor članova Nadzornoga odbora Komore: mr.sc. Marica Beljo-
Rečić (upisni broj 246), Ivan Melvan (upisni broj 269), Antun Pehaček (upisni broj 295), 
Vlatko Petrović (upisni broj 300), Oliver Vlainić (upisni broj 34). 

 
Sukladno članku 11. st. 1. Zakona o HKIŠDT, Vijeće Komore čine predsjednik Komore i 
predsjednici strukovnih razreda. Članak 39. st. 1. tč. 13 određuje da Skupština Komore imenuje i 



razrješava članove Vijeća Komore. Također, Skupština Komore sukladno članku 12. Zakona o 
HKIŠDT bira i razrješuje članove Nadzornoga odbora.  
Prema članku 13. Zakona o HKIŠDT, predsjednika Komore bira i razrješuje Skupština Komore iz 
reda svojih članova. Statut određuje mandat od 4 godine, s mogućnošću ponovnoga biranja. 
 

7. Ostala pitanja i prijedlozi 

 
Prof.dr.sc. Tibor Pentek je čestitao novoizabranim članovima tijela razreda i tijela Komore te je 
zaželio puno uspjeha u budućem radu, na korist i prosperitet Hrvatske komore inženjera 
šumarstva i drvne tehnologije, ali i cijele šumarske struke. Nadalje, svima je zahvalio na suradnji 
u prethodnom mandatu te je kao dekan Šumarskoga fakulteta izrazio nadu i dalje u dobru 
suradnju s Komorom kao i s ostalim dionicima u sektoru.  
 
Zvonimir Mišić je zahvalio u svoje i u ime Odbora razreda na ukazanom povjerenju. S obzirom na 
istaknute probleme, smatra da se treba voditi briga o inženjerki i inženjeru, neovisno o tomu gdje 
rade; treba raditi na društvenom priznanju njihova rada, što se može postići timskim radom. 
Očekuje intenzivnije sudjelovanje članova Komore u njezinu radu, obećao je organizaciju 
sastanaka Odbora razreda na regionalnoj razini. Vrijeme adventa iskoristio je kako bi svima 
nazočnima zaželio čestit Božić kao i puno uspjeha u radu u novoj godini.  
 
Prije zaključenja sjednice, prof.dr.sc. Tibor Pentek također je čestitao Božić i zaželio uspješnu 
novu godinu. 
 
Sjednica je završena u 15:45 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                            Predsjednik  
                                                                                         Razreda inženjera šumarstva: 
 
Silvija Zec, dipl.ing.šum.                                           Prof.dr.sc. Tibor Pentek, dipl.ing.šum. 
 

 

 


