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IZVJEŠĆE O RADU HSUPŠ U 2021. GODINI 
 
Tijekom 2021. godine aktivnosti HSUPŠ bile su usmjerene na sudjelovanje naših predstavnika 
prema institucijama zaduženim za privatne šume: 
 
Hrvatski sabor, Vlada RH, Ministarstvo poljoprivrede 

 

 Sudjelovanje u radu radne skupine za izradu operativnih programa iz EU fondova 

 Sudjelovanje u radu Komunikacijsko-konzultacijske platforme šumarskog sektora 

 Lobiranje za otvaranje natječaja iz Programa ruralnog razvoja 

 Prijava prijedloga projekata i programa za financiranje iz EU fondova 

 Lobiranje kod Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

 Održani sastanci s predstavnicima MP 

 Održan sastanak s predstavnicima MINGOR 

 Sudjelovanje u radu Odbora za praćenje provedbe PRR RH 2014-2020 
 
Suradnja s drugim institucijama i organizacijama 

 

 Organizacija online stručnog skupa „Privatne šume u Republici Hrvatskoj – osnovni 
problemi i buduće gospodarenje s ciljem prilagodbe klimatskim promjenama“ 
(Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski savez udruga 
privatnih šumovlasnika i Akademija šumarskih znanosti)  

 Prijavljena dva projekta na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
na temu PEFC certifikacije i utjecaja klimatskih promjena na šume 

 
EU i regija 

 

 Sudjelovanje u kampanji nakon proglašenja nove EU strategije za šume 

 Potpisana Bečka deklaracija europskih vlasnika šuma 

 Lobiranje kod hrvatskih zastupnika u EU parlamentu 

 Sudjelovanje na redovnoj i izvanrednoj Skupštini CEPF (obje online) 

 Sudjelovanje u radu Upravnog odbora CEPF 

 Suradnja sa Zvezom lastnikov gozdov Slovenije  

 Objavljena knjiga 'Da bi hrast mogao rast' na engleskom jeziku 
 
 
 
 



 
 

 

Aktivnosti u odnosima s javnošću 
 

 Otvaranje šumske prometnice na Braču  

 Suradnja s Hrvatskim radiom – Emisija za selo 

 Javne tribine o utjecaju zakonskih promjena na sektor šumarstva 

 Ažuriranje web stranice 

 Izrađene liste medija i pozivi za konferenciju 

 Izrađen Newsletter, kreiranje i ažuriranje liste pretplatnika 

 Pripremljeno i poslano 6 Newslettera 

 Pripremljeno i objavljeno 68 članaka na web stranici Saveza 

 Na Facebook stranici HSUPŠ publicirano 106 postova 
 

 
 
Medijske objave 
 

 31 medijska objava  

 Očitovanje na predstavljanje EU strategije za šume 

 Sudjelovanje u radijskim i TV emisijama 

 Objava članaka u dnevnim novinama i Internet portalima (Agroklub) 
 

 
 
Aktivnosti unutar HSUPŠ 

 

 Održana sjednica Skupštine (online) 

 Održana 3 sastanka Izvršnog odbora 

 Poslane zamolbe za donacije u nekoliko navrata 

 Sudjelovanje na skupštinama Udruga članica 

 Organizirane tribine o utjecaju zakonskih promjena na sektor šumarstva 
 

 
Provedba projekata 

 

 Šume u rukama žena (Interreg Dunav) 
o Provedene planirane aktivnosti 
o Sudjelovanje na sastancima projektnih partnera 
o Uspješno predana dva periodična izvješća 
o Ishođeno sufinanciranje vlastitog udjela od strane Ureda za udruge Vlade RH 

 
 



 
 

 

 Jačanje kapaciteta HSUPŠ  
o Održana prezentacija na stručnom skupu 
o Ustavnom sudu upućen prijedlog za ocjenu ustavnosti Zakona o šumama 
o Izrađen osvrt na prijedlog korištenja financijskih sredstava dobivenih od 

prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 
2021. do 2025. godine (MINGOR – FZOEU) 

o Izrađen prijedlog za ispitivanje ustavnosti Zakona o zaštiti prirode 
o Sudjelovanje na Danima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva 
o Sudjelovanje na skupu „Adriatic Wood Days“ 

 
 

 PEFC certifikacija šuma 
o Nastavak projekta koji vodi Hrvatski šumarski institut 
o HSUPŠ će postati nacionalno upravljačko tijelo za PEFC certifikaciju 

 
 
        Predsjednik HSUPŠ 
           Zdenko Bogović 
         


