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    Hrvatsko društvo željezničkih inženjera                   

 
 

6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O ŢELJEZNICI 
 
 

Poziv sudionicima i informacije  
 
 
Organizator: Hrvatsko društvo ţeljezničkih inţenjera u suradnji s partnerima UEEIV-om, HŢ 
Infrastrukturom d.o.o., HŢ Putničkim prijevozom d.o.o. i Hrvatsko-austrijskom trgovinskom 
komorom 
Mjesto: Zagreb/Slavonski Brod 
Vrijeme: 28. i 29. svibnja 2014. 
 
Tema: ULAGANJA U ŢELJEZNICU KAO PODRŠKA RAZVOJU GOSPODARSTVA  
 
POKROVITELJSTVO (zamoljeno) 
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture RH   
Ministarstvo  gospodarstva RH  
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH 
 
SVRHA SAVJETOVANJA 
 

Hrvatsko društvo ţeljezničkih inţenjera u suradnji s partnerima organizira 6. 
međunarodno savjetovanje o željeznici u cilju sagledavanja stanja i budućnosti željezničkog 
prometa u Hrvatskoj i regiji. S ulaskom Hrvatske u Europsku uniju njezina željeznička infrastruktura 
postala je sastavni dio željezničke mreže EU-a, što ima važne implikacije na funkcioniranje 
željezničkog prometa u Hrvatskoj.  

 
Europska komisija je krajem prošle godine donijela novu infrastrukturnu politiku, u sklopu 

koje je utvrđena osnovna prometna mreža, odnosno devet prometnih koridora. Ubrzanim 
ulaganjima osnovna mreža treba biti dovršena do 2030. te bitno trebaju biti promijenjene i 
unaprijeđene prometne veze između Istoka i Zapada. Budući da se Hrvatska nalazi na tome putu, 
na hrvatskoj željezničkoj mreži u tijeku su veliki investicijski radovi. Da bi ciljevi bili provedeni, 
investicijske radove trebat će intenzivirati i proširiti na cijelu regiju.  

  
Imajući u vidu spomenute okolnosti, kao i gospodarsku krizu, na savjetovanju će biti 

pokrenuta rasprava o stvarnim posljedicama nove europske prometne politike za Hrvatsku i regiju, 
kao i o mogućim utjecajima ulaganja u željeznicu na pozitivne trendove u gospodarstvu i brži 
izlazak iz recesije.   

 
Zaključci i preporuke sa savjetovanja moći će poslužiti upravnim tijelima RH, EU-a i zemalja 

u okružju, CER-u i međunarodnim financijskim institucijama kao smjernice za planiranje ulaganja u 
željezničku infrastrukturu.  

 
Savjetovanje će ujedno biti iznimna prilika da željeznička poduzeća i tvrtke željezničke 

industrije prezentiraju svoje planove, mogućnosti i suvremena tehničko-tehnološka dostignuća.  
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TEMATSKA PODRUČJA 
 

 Ulaganje u željezničku infrastrukturu u Hrvatskoj i regiji  

 Željezničko tržište u regiji i mogućnosti pojedinih prijevoznika  

 Važnost riječnih luka i perspektive intermodalnog prijevoza u Hrvatskoj i regiji 

 Suvremena rješenja i  tehnologije željezničke infrastrukture 

 Nova željeznička vozila i modernizacija 

 Financiranje velikih željezničkih projekata 
 
PROGRAMSKI SAVJET  
 
1. Ivan Bahun (Končar Elektroindustrija d.d.) 
2. Danijela Barić (Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) 
3. Zoran Blažević (FESB Sveučilišta u Splitu) 
4. Vjekoslav Budimir (Geobrugg AG) 
5. Vladimir Domenkuš (Elektrokem d.o.o) 
6. Hrvoje Domitrović (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu)  
7. Zvonko Dundović (Swietelsky G.m.b.H) 
8. Vladimir Frančić (Pružne građevine d.o.o.) 
9. Bruno Gabud  (Siemens d.d.)  
10. Darko Kolovrat (Ericsson NT d.d.) 
11. Milan Kostelac (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) 
12. Stjepan Lakušić (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
13. Željka Lončarević (Iter d.o.o.) 
14. Darko Peričić (HŽ Infrastruktura d.o.o.)  
15. Tomislav Prpić (HDŽI)  
16. Dražen Ratković (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.) 
17. Klaus Rießberger (UEEIV), predsjednik Programskog savjeta 
18. Andreas Schoebel  (Tehnički Univerzitet Beč) 
19. Oliver Smolčić (King ICT) 
20. Branko Vukobratović (Teo-Belišće d.o.o.) 
 
PROGRAMSKI I ORGANIZACIJSKI ODBOR  
 
1. Neno Kladarić  
2. Branko Korbar 
3. Dean Lalić  
4. Damir Lazor  
5. Josip Ninić 
6. Marko Odak, zamjenik predsjednika 
7. Tomislav Prpić, predsjednik 
8. Ivan Ružić 
9. Milan Salopek 
10. Zdravko Sekulić 
11. Željka Sokolović 
12. Nenad Zaninović 
 
OKVIRNI PROGRAM 
 
Srijeda, 28. svibnja 2014.  
 
ZAGREB, Prisavlje 14 
Dvorana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture  
 

- 8.30 sati: prijave i otvorenje 
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- 16.45 sati: završetak predavanja 
 

- 17.00 sati: MEĐUNARODNI OKRUGLI STOL  
Moderator: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić 

 
Tema: »PERSPEKTIVE HRVATSKE I REGIONALNE ŢELJEZNIČKE MREŢE  
U SKLOPU NOVE INFRASTRUKTURNE POLITIKE EU-a«. 
Sudjeluju predstavnici:  

 Europske komisije 

 Vlade RH 

 CER-a 

 UEEIV-a 

 Udruge Korridor X. PLUS 

 HŽ Infrastrukture 

 HŽ Putničkog prijevoza 

 željeznica iz regije. 
 

- 18.30 sati: završetak prvoga dana savjetovanja 
 
 
Četvrtak, 29. svibnja 2014.  
 
Putovanje novim elektromotornim vlakom HŽ Putničkog prijevoza i nastavak savjetovanja u 
Slavonskome Brodu 
 

- oko 8.00 sati: polazak vlaka iz Zagreba  
- 11.30 sati: početak drugog dijela savjetovanja 
- 13.00 sati: završetak savjetovanja 
- 13.15 sati: kratki obilazak brodske tvrđave uz vodstvo turističkog vodiča 
- 14.00 sati: ručak za sve sudionike 
- oko 16.00 sati: polazak vlakom iz Slavonskog Broda  

 
RADNI JEZICI 
 
Hrvatski i engleski jezik (simultano prevođenje) 
 
PRIJAVA SUDJELOVANJA  
 
Autori izlaganja svoje sudjelovanje moraju prijaviti do 1. travnja 2014. U prijavi je potrebno navesti 
naslov izlaganja, njegov kratki sažetak i vrijeme trajanja izlaganja. Radovi u obliku i formatu 
prezentacije na savjetovanju trebaju biti dostavljeni Programskom i organizacijskom odboru 
elektroničkom poštom na adresu marko.odak@zg.ht.hr ili savjetovanje@hdzi.hr najkasnije do 12. 
svibnja 2014. 
 
 
POZIV TVRTKAMA 
 
Zainteresirane tvrtke i ustanove mogu sudjelovati na savjetovanju predstavljanjem svojih 
proizvoda i usluga kroz komercijalno izlaganje, a sve dodatne informacije mogu se dobiti slanjem 
elektroničke poruke na adresu savjetovanje@hdzi.hr.        
      
 
Petrinjska 89, 10000 Zagreb, Hrvatska  
faks: ++385 (0)1 4577 709,  
e-pošta: savjetovanje@hdzi.hr 

mailto:marko.odak@zg.ht.hr
mailto:savjetovanje@hznet.hr
mailto:savjetovanje@hznet.hr
mailto:savjetovanje@hznet.hr
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SMJEŠTAJ 
Molimo sudionike da svoje putovanje i smještaj u Zagrebu organiziraju sami. Organizator 
savjetovanja rezervirao je određen broj soba u Hotelu International (Zagreb, Miramarska 24; tel. 
+385 1 6108 800; www.hotel-international.hr; e-pošta: hotel@hotel-international.hr). Potrebno je 
naglasiti da ste gost HDŽI-ova savjetovanja. Ako smještaj rezervirate do 15. svibnja 2014., cijene 
smještaja bit će povlaštene. 
 
       
          Organizacijski odbor 

http://www.hotel-international.hr/
mailto:hotel@hotel-international.hr

