
Z A P I S N I K 
 

s prve sjednice Izvršnog odbora  
Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera  

Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
 

AMAC - FSC 
 
 

održane dana 19. prosinca 2012. u Sveučilišnom kampusu Borongaj, Objekt 71, Dvorana 19 
 
 

Prisutni: Pavlin, Benakić, Šafran, Pernicki, Babić, Čop 
            

Odsutni: Mrvelj, Šitum, Ružić, Soldatović, Franić, 
    

Ostali: Radulović,  
 
 
Šafran: Pozdravio sve prisutne, zahvalio na dolasku te predložio sljedeći dnevni red za 1. 

sjednicu Izvršnog odbora: 
 
 
D N E V N I   R E D: 
 

1. Aktivnosti AMAC-FSC-a za narednu 2013. godinu  
2. Tijek organizacije savjetovanja ZIRP 2013 
3. Prijedlozi za ostale aktivnosti 
4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 
 

Ad. 1) 
 
Šafran: Prisutnima se prigodnim govorom obratio, te otvorio prvu sjednicu Izvršnog odbora 
Hrvatske udruge diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu. Obavijestio prisutne da Savez AMAC-a daje veliki naglasak na Filantropiju, 18. 
prosinca na Sveučilištu u Zagrebu održan je Okrugli stol Filantropija i zakladništvo, te je 
osnovana Zaklada Sveučilišta u Zagrebu u svrhu pružanja potpore općekorisnim 
infrastrukturnim, razvojnim i istraživačkim sveučilišnim projektima iz svih područja i stupnjeva 
sveučilišnog obrazovanja, znanosti i umjetnosti, kao i stipendiranja i financijskog podupiranja 
studenata i nastavnika te unaprjeđenja studentskog standarda, poticanja međunarodne 
suradnje i suradnje s hrvatskom dijasporom. 
Podsjetio da je nakon Izborne skupštine u proljeće 2012. uslijedila sezona s manje aktivnosti. 
Traži od članova da se aktiviraju i daju prijedloge i sugestije za buduće aktivnosti Udruge. 
Dodao kako Udruga ima puno članova, ali je članstvo uspavano i ne aktivno. Napomenuo da 
će biti poslan dopis svim članovima Udruge s pitanjem imaju li želju i dalje biti članovi 
Udruge. 
Naglasio da na predstojećem ZIRP-u neće propustiti promovirati Udrugu. 
 
 
Benakić: Naglasio da se članstvo potvrđuje uplatom članarine i predložio da se i ove godine 
članovima pošalju uplatnice za članarinu. 
 



Ad. 2) 
 
Šafran: Obavijestio prisutne da će se 16. Travnja 2013. organizirati 11. po redu ZIRP2013. 
koji će pred sudionike donijeti istraživanje «zelenih problema», odnosno zelene logistike. 
Putem izlaganja i rasprava znanstveno-istraživačke misli usmjerit će se na mogućnosti 
primjene suvremenih rješenja kod optimizacije i daljnjeg razvoja zelenih opskrbnih lanaca, 
povratnu logistiku, ulogu znanosti i cjeloživotnog obrazovanja. U sklopu savjetovanja 
predviđen je Okrugli stol na temu Okrugli stol na temu: Analiza mogućnosti razvoja sustava 
Hrvatskih željeznica s osvrtom na intermodalnost. U planu je da se pozovu svi relevantni 
stručnjaci koji su kadri dati sugestije i savjete… Organizatori su Fakultet prometnih znanosti i 
Jan Perner Transport Faculty, a suorganizatori Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska 
udruga diplomiranih inženjera i inženjera FPZ-a (AMAC - FSC), Hrvatska komora inženjera 
tehnologije prometa i transporta, Klub inženjera prometa hrvatskih željeznica i Hrvatsko 
društvo željezničkih inženjera. Naglasio da će savjetovanje biti jednodnevno, a održat će se 
u prostorima Hrvatske gospodarske komore. U prvom pozivu, koji će se slati poslije Nove 
godine, bit će najavljene teme i autori pozvanih predavanja. Pozvao sve da se uključe s 
radovima. 
 
 
Ad. 3) 
 
Šafran: Predložio slijedeće aktivnosti: promocija AMAC–FSC putem stručnih časopisa, kroz 
organizaciju javnih tribina i savjetovanja, te kroz suradnju s tvrtkama javnog i privatnog 
sektora iz područja prometa (projekt Mladi u prometu); organiziranje predavanja prometnih 
stručnjaka iz aktualne prometne problematike; organiziranje tribina i okruglih stolova iz 
područja prometa; suradnja sa Savezom AMAC/AMCA udruga pri Sveučilištu u Zagrebu; 
suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i svijetu… 
 
Benakić: Predložio da se slijedeća Izborna skupština održi u Slavonskom Brodu i da se u 
sklopu skupštine organizira izlet u Kutjevo. 
 
Šafran: Predložio da se početkom 2013. napravi plan puta za Kutjevo (benakić i Čop) te da se nakon 
toga prikupe ponude za autobus.  
 
 
Ad. 4) 
 
Benakić: Predložio da se organizira put u München na sajam Transport logistic 2013 koji će se 
održati od 4. do 7 lipnja 2013. 
 
Šafran: Predložio da se razmotre mogućnosti za put u Munchen, da se prikupe ponude za prijevoz i 
smještaj koje će se prezentirati na sljedećoj sjednici IO. 
 
 
Šafran: Zaželio prisutnima sretne blagdane i sve najbolje u 2013. godini, pozdravio prisutne i 
zahvalio na dolasku. 
 
 
 

Zapisnik vodio:                                                                 Predsjednik Udruge 
 
 
 
 

    Siniša Radulović, v.r.                     Prof. dr. sc. Mario Šafran, v.r. 


