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BRONČANA PLAKETA MANDICI DASOVIĆ
Prof. dr. sc. Milan Glavaš
Hrvatsko društvo biljne zaštite na svojim seminarima odaje
priznanja svojom članovima za uspjehe na polju zaštite bilja i
za doprinos razvoju društva. Ove godine na 56. seminaru
biljne zaštite koji je održan u Opatiji od 7. do 10. veljače, Povelju s brončanom plaketom dobila je naša kolegica Mandica
Dasović. Povodom toga, ukratko prikazujemo njezin životopis.
Mandica Dasović rođena je u Gospiću. Osnovnu školu završila je u Ličkom Osiku. U Gospiću je završila sredenju školu
1982. godine u Centru usmjerenog obrazovanja "Nikola Tesla"
i to smjer Suradnik u razrednoj nastavi. Iste godine počela je
studirati na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij je završila 1987. godine, obranivši diplomski rad iz zaštite
šuma.
Nakon diplome zaposlila se u tadašnjem Šumskom gospodarstvu "Lika". Kao pripravnica radila je na uređivanju šuma,
nakon toga kao taksator, a od 1989. godine kao samostalni
taksator. Taj je posao radila i nakon formiranja poduzeća Hrvatske šume u Upravi šuma Gospić. U istoj Upravi šuma u
razdoblju od 1990. do 1995. godine bila je stručni suradnik za
plan i analizu. Slijedi period do 2001. godine, kada je obnašala
dužnost rukovoditeljice Odjela za plan i analizu u Upravi šuma
Gospić. Tijekom 2001. godine postavljena je za ukovoditeljicu
Odjela za ekologiju, a istu dužnost obnaša i danas. Znano je
da su Hrvatske šume d. o. o. u sustavu FSC, čiji je cilj promoviranje ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski
održivo gospodarenje šumama i šumskim zemljištima. Za provedbu FSC-a za gospodarenje šumama na području Uprave
šuma podružnice Gospić, Mandica Dasović je 2007. godine
postavljena za jednog od koordinatora.
Za predsjednicu Hrvatskog šumarskog društva (HŠD), Ogranak Gospić, izabrana je 2009. godine, kojega vodi vrlo
uspješno. Uz to, član je Hrvatske komore inženjera šumarstva
i drvne tehnologije (HKIŠDT) i Hrvatskog društva biljne zaštite (HDBZ).
Mandica Dasović je, uz redovito usavršavanje na radnim dužnostima, 2004. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu završila stručni poslijediplomski studij iz područja
Ekološko oblikovanje krajobraza i zaštita prirode. Obranivši
magistarski rad pod naslovom "Biološko-ekološko i prostorno
vrednovanje Park šume Laudonov gaj", stekla je akademski
stupanj magistra specijaliste.
Nakon završenog poslijediplomskog studija mr. spec. Mandica
Dasović je vrlo aktivna na širem području rada. Tako je članovima HŠD, Ogranak Zagreb, prilikom posjeta Gospiću

2004. godine održala predavanje pod naslovom "Potkornjaci
– problem godpodarenja UŠP Gospić". Od tada je okupirana
problemom potkornjaka u ličkim šumama. Godinu dana kasnije na njenu inicijativu zajedno smo organizirali stručnu
ekskurziju Unsko-sanskim šumama na području Petrovca i
Bihaća. Na toj ekskurziji sudjelovali su djelatnici UŠP Gospić
i UŠP Senj, a uz kolege iz Unsko-sanskih šuma i znanstvenici
sa Šumarskog fakulteta iz Sarajeva. Također je 2011. godine
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bila u Beču u posjeti znanstvenoj ustanovi Bundesamt und
Forschungszentrum für Wald – BFW, s kojom naši znanstvenici imaju suradnju vezanu za istraživanje potkornjaka.
Na domaćem terenu je učenike osnovnih škola u Gospiću i
Perušiću educirala o provedbi preventivnih mjera zaštite šuma
od požara. Na istu temu i na zaštitu šuma od potkornjaka u
srednjim šumarskim školama u Otočcu i Gračacu održala je
nekoliko predavanja. Na manifestaciji "Jesen u Lici" koja se
svake godine u listopadu održava u Gospiću sudjeluje u promoviranju šumarstva, a prošle godine tom je prilikom pomagala u sklopu Međunarodne godine šuma, i pri postavljnju
izložbe "Šuma okom šumara", koja je poznata i u svijetu. Ljubav prema prirodi iskazuje odlascima na Velebit gdje fotografiranjem bilježi njegove ljepote i znamenitosti.

Posebno treba istaknuti da je Mandica Dasović redovito sudjelovala na Seminarima biljne zaštite koje organizira HDBZ.
Ona je na seminarima sama i u koautorstvu održala pet (5)
predavanja i aktivno sudjelovala u stručnim ekskurzijama koje
je organiziralo HDBZ.
Uzimajući u obzir sve aktivnosti i uspjehe na radnom mjestu
te doprinos HDBZ, Upravni odbor istoga donio je odluku da
se mr. spec. Mandici Dasović oda časno priznanje dodjelom
Povelje uz brončanu plaketu za očuvanje velebitskih šuma i
doprinos razvoju HDBZ, koje joj je uručeno na 56. seminaru
biljne zaštite u Opatiji 7. veljače 2012. godine.
Ovom prilikom kolegici Mandici Dasović upućujem iskrene
čestitke.

NOVI DOKTORI ZNANOSTI • New doctors of science

Dr. sc. JOSIP MALNAR
Prof. dr. sc. Marijan Grubešić
Među stručnjake i znanstvenike sa zvanjem doktora znanosti,
uvrstio se nakon provedenog cjelokupnog postupka izrade,
ocjene i obrane doktorskog rada (disertacije) već u lovačkim
krugovima dobro poznati kolega, mr. sc. Josip Malnar, dipl.
ing. šumarstva.
Javna obrana disertacije pod naslovom: "Migracija običnog
jelena (Cervus elaphus L.) u zapadnom dijelu Gorskog kotara kao odraz stanišnih čimbenika" održana je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb 6. 12. 2011. godine, pred
peteročlanim povjerenstvom i pred više oko stotinu slušatelja,
među kojima su bila sva vodeća imena šumarstva i lovstva u
Hrvatskoj, izvršnog odbora Hrvatskog lovačkog saveza i brojnih kolega iz šumarske i lovne operative. To samo po sebi govori o značaju teme koju je mr. sc. Josip Malnar obradio u
svojoj disertaciji, ali i o njemu kao čovjeku, stručnjaku i dugogodišnjem operativcu u području lovstva.
Njegova funkcija potpredsjednika Hrvatskog lovačkog saveza
i predsjednika Lovačkog saveza Primorsko – goranske županije, dugogodišnje praktično iskustvo, brojna osobna istraživanja, objava znanstvenih i stručnih radova, tematskih knjiga
i brošura i napose drugi znanstveni kvalifikacijski rad, okrunjeni su ovim zasluženim zvanjem – doktor znanosti.

Prilog: Fotografije s obrane – Foto: Ivica Stanko

U Šumariji Gerovo kao pripravnik zapošljava se 14. ožujka
1983. godine, a nakon pripravničkog staža obavlja dužnost
tehničkog rukovoditelja. Reorganizacijom šumarstva i formiranjem Goransko-primorskog šumskog gospodarstva, 1985.
godine prelazi u OOUR za iskorištavanje šuma Tršće, na radno
mjesto pomoćnika direktora, gdje ostaje sve do 1991. godine.

Josip Malnar rođen je 22. siječnja 1956. godine u Selu, Općina
Čabar. Osnovnu školu završio je u Tršću, a srednju šumarsku
u Delnicama 1974. godine, te stekao zvanje šumarski tehničar.

Formiranjem javnog poduzeća Hrvatske šume, prelazi na dužnost upravitelja Šumarije Prezid. U Šumariji Gerovo kao upravitelj zapošljava se 1. siječnja 1992. godine, gdje i danas obnaša
istu dužnost. Sudionik je Domovinskog rata.

Nakon završetka srednje škole, zapošljava se u Šumariji Tršće,
a 1975. godine odlazi na odsluženje vojnog roka. Po završetku
vojnog roka 1977. godine upisuje studij na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad iz kolegija Lovstvo
obranio je 1. ožujka 1983. godine.

Uz rad, upisao je poslijediplomski studij te magistrirao 4. studenog 1998. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranivši magistarski rad pod naslovom "Istraživanje
stanišnih uvjeta za naseljavanje malog tetrijeba (Lyrurus tetrix
L.) u Gorskom kotaru".

