
Izvješće 3. Logističkog praktikuma (12. lipnja 2017.) 

 

Treći Logistički praktikum projekt je nastao u suradnji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta 
u Zagrebu i studenske udruge TRANS. Projekt je nastao s ciljem povezivanja znanstvenog i gospodarskog 
sektora te studenata Studija Logistike na Fakultetu prometnih znanosti kao budućega kadra u realnom 
sektoru. Već drugu godinu za redom projekt je kao jedan od sponzora podržala i Hrvatska gospodarska 
komora. Kao i prethodnih godina, timovi studenata Fakulteta prometnih znanosti, smjera Logistika, 
natjecali su se u rješavanju zadataka iz područja logistike zadanih od strane gospodarstvenika. Ove 
godine natjecala su se tri tima studenata te je u svakom timu bilo studenata i preddiplomskog i 
diplomskog studija Logistike. Početkom ožujka 2017. u suradnji sa sponzorima Zagrebačkom pivovarom 
i Atlantic Grupom osmišljeni su zadaci iz područja skladištenja i distribucije te su početkom travnja 
predstavljeni studentskim timovima. Timovi su imali dva mjeseca za rješavanje zadataka. U tom su 
periodu imali sastanke s gospodarstvenicima prilikom kojih su dobili odgovore na sva pitanja koja su 
imali. Također su imali na raspolaganju pomoć profesora sa Zavoda za transportnu logistiku i Laboratorij 
Zavoda. 

Dana 12. lipnja 2017. godine organizirano je cjelodnevno događanje na kojem su timovi 
prezentirali svoja rješenja. Skup je otvorio profesor Hrvoje Gold, dekan Fakulteta prometnih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga, skupu se obratila Državna tajnica za promet, izvanredna profesorica 
Nikolina Brnjac. Skupu se također obratio i predstavnik Hrvatske gospodarske komore, direktor za 
promet i veze Dario Soldo. 

Izvanredna profesorica Jasmina Pašagić Škrinjar, predsjednica Organizacijskog odbora trećeg 
Logističkog praktikuma rekla je nekoliko riječi o samom projektu. Moderatorica 3. Logističkog 
praktikuma, apsolventica studija Logistike Martina Furdić, prezentirala je zadatke Zagrebačke pivovare i 
Atlantic Grupe te su nakon toga timovi prezentirali svoja rješenja. Nakon konzultacija, gospodarstvenici 
su proglasili pobjedički tim za svaki zadatak. 

Direktor logistike za jugoistočnu Europu Atlantic Grupe Miroslav Gabrić proglasio je 
pobjednicima te najuspješnijima rješenja trećeg tima u sastavu: Brigita Milić (voditelj), Mirna Sofie 
Jazbec i Ana Mihaljević. Direktor opskrbnog lanca za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu Zagrebačke pivovare 
Dubravko Tome za pobjednike zadatka također je proglasio treći tim u sastavu Brigita Milić (voditelj), 
Mirna Sofie Jazbec i Ana Mihaljević.  

Pobjednički tim dobio je mogućnost realizacije plaćene stručne prakse u Atlantic grupi i 
Zagrebačkoj pivovari u trajanju od tri mjeseca što je odlična prilika da znanja stečena tijekom studija 
primijene u raznim izazovima u realnom sektoru. Nakon predstavnika gospodarstva, skupu se obratio i 
predstojnik Zavoda za transportnu logistiku, profesor Kristijan Rogić. Pohvalio je rad i trud svih timova 
te zahvalio gospodarstvenicima što su prepoznali kvalitetu ovog projekta. Po programu je na kraju 
održan Okrugli stol pod nazivom Mogućnosti povezivanja akademskog obrazovanja i gospodarstva u 
sektoru logistike. Moderatorica Okruglog stola bila je izvanredna profesorica Jasmina Pašagić Škrinjar. 
Sudionici okruglog stola bili su Dubravko Gabrić, Kristijan Rogić, Dubravko Tome i Ivica Vrankić. 
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