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Predmet: Prijedlog teme predavanja prema Programu stručnog usavršavanja članova HKIŠDT-a za         

                  2019. godinu, dostavlja se 

 

Poštovani, 

temeljem Vašega dopisa Ur. br. 349-01/19-22 od 07. siječnja 2019. godine dostavljam Vam 

prijedlog predavanja za Program stručnoga usavršavanja u 2019. godini. 

1. Naslov teme: EU fondovi/Mjera 8.5.1.Konverzije degradiranih šumskih sastojina i kultura  

2. Strukovno područje: Razred inženjera šumarstva 

 -opće šumarstvo 

3. Ime autora i koautora: Marko Šašek 

4. Kratki životopis: Rođen 24. kolovoza 1973. godine u Zagrebu. Oženjen, otac dvoje djece. Zaposlen u 

Hrvatskim šumama, UŠP Koprivnica, na radnom mjestu stručni suradnik za uzgajanje šuma. Osnovnu i 

srednju školu završio u Križevcima, te Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao na  

Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno područje biotehničkih znanosti – smjer 

šumarstvo (uzgajanje šuma/ poslijediplomski studij rasadničarska proizvodnja i šumske kulture) 2010. 

godine. Prije povratka u Hrvatske šume radio u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog 

gospodarstva (2003.-2006.), te u JU Šumarska savjetodavna služba (2006.-2009.) Voditelj Podružnice. 

Član ToS (Team of specialist) pri FAO za područje privatnih šuma u razdoblju 2006.-2009.god. Član 

Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije ovlašteni inženjer šumarstva; član Hrvatskog 

šumarskog društva, ogranak Koprivnica. Sudionik domaćih i međunarodnih stručnih skupova i 

konferencija iz područja šumarstva (autor, koautor, predavač). 

5. Tvrtka u kojoj je predavač zaposlen: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Koprivnica, 

stručni suradnik za uzgajanje šuma. 



6. Okvirni termin mogućega izvođenja: tijekom 2019. godine. 

7. Mogućnost ponavljanja (regionalnoga održavanja): da 

8. Sažetak predavanja: 

Cilj ovog predavanja je prikazati i objasniti šumskouzgojne postupke na prevođenju degradiranih 

šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u 

mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.  

Predmet prezentacije je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 

„Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 31/18) za 

provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“  

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te trgovačka društva i druge pravne 

osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama 

i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.  

Oblik izvođenja predavanja: Predavanje / PowerPoint prezentacija 

Vrijeme trajanja: cca 45 min. 

9. Ishodi učenja: 

• opisati postupak podnošenja zahtjeva: dokumentacija,  

vrijeme, način i mjesta podnošenja zahtjeva, obrada dokumentacije, način provedbe projekata; 

• prikazati na odrađenim primjerima metodologiju i način provedbe konverzija; 

• definirati uvjete prihvatljivosti projekata i troškova, 

• predvidjeti mogućnost primjene konverzija na ciljanim skupinama i objektima. 

 

S poštovanjem, 

Marko Šašek 


