
 
 

 

 

POZIV NA OKRUGLI STOL 

ULOGA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA U KRUŽNOJ EKONOMIJI 

 koji će se održati 27. veljače 2017. godine od 12.00 do 15.00 sati 

HIS, Berislavićeva 6, Zagreb 

 

Hrvatski inženjerski savez i ove godine obilježava DAN INŽENJERA HRVATSKE organizacijom 

okruglih stolova. Zaključci okruglih stolova bit će prezentirani na središnjoj proslavi Dana inženjera, 

koja će se ove godine održati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Danu inženjera 

očekujemo prisustvo velikog broja inženjera različitih struka te visokih uzvanika iz politike i 

gospodarstva. 

Razvoj tehnologije i gospodarstva Hrvatske jako ovisi o utjecaju inženjera na stvaranje znanstvenoga, 

stručnoga, javnoga i službenog stajališta o bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim 

pitanjima koja utječu na razvoj tehnologije, gospodarstva i poboljšanje kvalitete života. 

HIS je u prioritete svoga djelovanja uvrstio poticanje i podupiranje članica u nastojanjima da se taj 

potrebni utjecaj inženjerskih struka što prije ostvari.  

U suradnji sa Šumarskim fakultetom i Hrvatskim šumarskim društvom, članicom HIS-a, odabrana je 

tema okruglog stola Uloga drvne tehnologije i šumarstva u kružnoj ekonomiji. Puno puta smo čuli 

kako su hrvatske šume najveće prirodno bogatstvo kojim raspolažemo. No, postavlja se pitanje kako i 

koliko doista raspolažemo tim blagom. Kružna ekonomija je novi koncept suvremene ekonomije za 

pametan, održiv i uključiv rast. Temeljne postavke takvog sustava obilježava težnja prema 

učinkovitom korištenju, oporabi, recikliranju i ponovnom korištenju resursa kako bi se ograničili 

negativni ekološki otisci europskog gospodarstva i ostvario gospodarski rast. Čvrsto smo uvjereni da 

kompetentni stručnjaci iz područja drvne tehnologije i šumarstva mogu svojim promišljanjima dati 

jasne smjernice kako da ove gospodarske grane aktivno pridonesu ostvarenju kružne ekonomije i 

održivoga rasta hrvatskoga ali i europskoga gospodarstva. 

Temeljem rasprave i donesenih zaključaka, raznim oblicima podrške i sudjelovanjem u razmjeni 

informacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini, Hrvatski inženjerski savez nastojat će pridonijeti 

iznalaženju najboljih smjerova gospodarenja našim blagom – hrvatskim šumama. 

Bit će nam drago da se odazovete i svojim sudjelovanjem pridonesete uspjehu najavljenih događanja! 

 

_______________  

Prof. dr. sc. Vjera Krstelj 

HIS, Predsjednica 

 

 

 

______________________ 

 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić 

moderatorica Okruglog stola, 

Šumarski fakultet, Sveučilište u 

Zagrebu 

Molimo da dolazak potvrdite do 20. veljače  2017.  na e-mail adresu: tajnistvo@his-hr.hr 

mailto:tajnistvo@his.hr.hr


 
 

 

 

 

 

 

OKRUGLI STOL  

ULOGA DRVNE TEHNOLOGIJE I ŠUMARSTVA U KRUŽNOJ EKONOMIJI 

 

Moderator: prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić 

27. veljače 2017., 12:00 sati  •  HIS  •  Berislavićeva 6, Zagreb, dvorana 14/I 

 

 

 

 

12:00 - 12:15    Otvaranje, uvodni pozdrav organizatora, pozdrav domaćina Dana 

inženjera, predstavljanje predavača i najava tema 

 

12:15 - 12:30    

prof. dr. sc. Ivica Tikvić 

 

 

Općekorisne  funkcije šuma i usluge šumskih ekosustava 

 

12:30 - 12:45 

prof. dr. sc. Boris Hrašovec 

  

Zaštita šuma - Aktualni problemi u šumama Hrvatske 

 

12:45 - 13:00 

Drago Biondić, dipl. ing. 

 

Raspolaganje drvnom sirovinom - Prokletstvo resursa 

 

13:00 - 13:15 

Oliver Vlainić, dipl. ing. 

mr. sc. Damir Delač 

 

 

Hrvatsko šumarsko društvo – Utjecaj na javne politike 

 

13:15 - 13:30 

dr. sc. Renata Ojurović   

 

 

Strateške odrednice razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 

 

13:30 - 14:00 

mr. sc. Marko Žmire 

dr. sc. Josip Faletar 

dr. sc. Dominik Poljak 

 

 

Primjena koncepta kružne ekonomije u preradi drva i proizvodnji 

namještaja 

14:00 - 15:00 Rasprava  i zaključci  

  

    

 

 


