
Prijedlog za predavanje - mr. Goran Kovač, dipl.ing.šum 

 

Naziv predavanja: Izvješćivanje o šumarstvu Republike Hrvatske prema međunarodnim 

obvezama 

Strukovno područje: Opće šumarstvo, Uređivanje šuma, Ekologija, zaštita prirode i urbano šumarstvo 

Vrsta/oblik izvođenja: Predavanje s prezentacijom. 

Sažetak predavanja: Republika Hrvatska je svojim članstvom u Međunarodnim organizacijama poput 

Ujedinjenih naroda te njenih sastavnica (npr. UNECE, FAO), potpisom međunarodnih sporazuma 

(Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime, Kyoto protokol, Pariški sporazum itd.) preuzela i 

određene obveze koji proizlaze iz tih sporazuma, a jedan od njih je redovito izvješćivanje prema 

propisanim obrascima. Isto tako, pristupom u članstvo Europske unije, preuzete su također i obveze 

izvješćivanja, izrada akcijskih planova, izrade nacionalnih računskih planova, projekcija i sl. 

Ovim predavanjem će biti predstavljena glavna izvješća vezana za šumarstvo, kao i njihov cilj, koji 

dokumenti se izrađuju te u koje su procese uključeni na globalnom planu. 

Ukratko će biti predstavljena sljedeća izvješća i dokumenti: 

A/ Forest Resources Assessment (FRA) – glavno izvješće o stanju šumskih resursa, izrađuje se svakih 5 

godina, a nadležne međunarodne instituacije su UNECE i FAO (UN-ova Ekonomska komisija za Europu 

i Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a). Hrvatsko izvješće izrađuje povjerenstvo koje imenuje 

Ministarstvo poljoprivrede. Cilj ovog izvješća je globalno praćenje stanja šumskih resursa planete 

Zemlje.  

B/ Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management  – Nekada se ovo izvješće zvalo State 

of Europe's Forests (SOEF), izrađuje se svakih 5 godina, a nadležne su institucije UNECE i FAO u okviru 

paneuropskog procesa zvanog Forest Europe. Po definiciji, radi se o dobrovoljnom političkom 

procesu na visokoj razini za dijalog i suradnju o šumarskim politikama u Europi. Potpisnici ovog 

procesa su 46 država Europe + Eurposka unija. Cilj ovog izvješća je praćenje indikatora za održivo 

gospodarenje šumama na području Europe. Ukupno se prati 34 indikatora svrstanih u 6 grupa: C 1 - 

Šumski resursi i ugljik, C 2 - Održavanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, C 3 - Proizvodne 

funkcije šume (drvo i ne-drvo), C 4 - Biološka raznolikost u šumskim ekosustavima, C 5 - Zaštitne 

funkcije u gospodarenju šumama, C 6 - Socio-ekonomske funkcije i uvjeti. 

C/ Izvješće o šumama za potrebe Državnog zavoda za statistiku (kao i za EUROSTAT) 

D/ Izvješće o šumama za potrebe izrade Nacionalnog izvješća o inventaru stakleničkih plinova – 

obveza prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime, Kyoto protokolu te Pariškom sporazumu.  

 E/ Izrada Nacionalnog računskog plana za šumarstvo RH – obveza prema Uredbi (EU) 2018/841 

Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja 

zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o 

izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU 



F/ Ostala povremena izvješća 

Svrha ovog predavanja je upoznavanje šumarskih stručnjaka s obvezama izvješćivanja o stanju šuma 

u Hrvatskoj, za koje svrhe se rade izvješća te u  koje su procese uključeni podaci o praćenju šumskih 

resursa na globalnog razini. 

Predavač: Mr. Goran Kovač, dipl.ing.šum., Služba za uređivanje šuma, Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, 

tel. 4804-163, mob. 099 3178 161, e-mail: goran.kovac@hrsume.hr 

Životopis predavača: Rođen u Osijeku, 4.12.1963. godine, srednju školu završio u Našicama, a na 

Šumarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1991. godine. Završio je poslijediplomski specijalistički 

studij iz područja uređivanja šuma, a specijalistički rad s nazivom “Primjena regresijskih modela za 

procjenu sastojinskih veličina na satelitskim snimkama”, obranio je 23. studenog 2001. godine.   

Zapošljava se 1991. godine na području UŠP Koprivnica, te radi u Varaždinu, u Odjelu za uređivanje 

šuma i kraće vrijeme u Šumariji Sokolovac. Od 1993. godine radi u Službi za uređivanje šuma, prvo na 

poslovima stručnog suradnika za izradu i praćenje Hs-Fond-a, a od 2004. na poslovima stručnog 

suradnika za uređivanje šuma. 

Sudjelovao je u organizaciji i izradi Šumskogospodarskih osnova područja 1993, 1996, 2006 i 2016. 

godine.  

Također je sudjelovao u izradi nacionalnih izvješća za FAO globalnu procjenu šumskih resursa (FRA 

2010, 2015 i 2020), te za izvješća o stanju europskih šuma za FOREST EUROPE/UNECE/FAO (SoEF 

2010, 2015 i 2020). 

Kao član Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija 

stakleničkih plinova, radi na pripremi podataka iz šumarskog sektora za potrebe izrade nacionalnog 

inventara stakleničkih plinova, vezano za obveze RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni 

klime i Kyoto protokolu. 

Tijekom 2014. godine sudjelovao je kao član tima poduzeća “Hrvatske šume” d.o.o. u projektu 

“Poboljšanje inventara stakleničkih plinova Republike Hrvatske u sektoru Korištenja zemljišta, 

promjena u korištenju zemljišta i šumarstva (LULUCF) u prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog 

protokola”. 

Vezano za obveze RH prema EU, sudjelovao je u izradi studije “Ispunjavanje obaveza definiranih čl. 10 

Odluke br. 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. 5. 2013. o pravilima za obračun emisija 

i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti vezanih uz Korištenje zemljišta, prenamjenu 

zemljišta i šumarstvo, te informacijama o  mjerama u svezi tih djelatnosti“. 

Tijekom 2016. i 2017. godine, angažiran je u izradi stajališta Republike Hrvatske vezano za proceduru 

oko donošenja Uredbe EU 2018/841 o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz 

korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 

2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU. 

U drugoj polovici 2018. godine sudjeluje u izradi Nacionalnog računskog plana za šumarstvo RH, što 

je obveza prema Uredbi EU 2018/841.  

mailto:goran.kovac@hrsume.hr


Goran Kovač živi u Zagrebu, oženjen je i ima dvoje djece. 

Okvirni termin mogućeg izvođenja, trajanja događanja: Predavanje bi trajalo max. 45 minuta, a 

termin prema dogovoru. 

Mogućnost ponavljanja (regionalnog održavanja): Da. 

 


