IN MEMORIAM
U sjećanje

MIROSLAV SAKAČ (1949. - 2007.)
S tugom i nevjericom primili smo vijest o smrti gospodina
Miroslava Sakača. Izgubili smo uglednog člana naše udruge,
koji je dugi niz godina aktivno i svesrdno podržavao naš
stručni rad. Izgubili smo dobrog čovjeka, dragog prijatelja,
kolegu i suradnika.
Najveći dio svog profesionalnog, radnog i životnog
angažmana gospodin Sakač je vezao uz INA Rafineriju
Zagreb, sada Maziva Zagreb. Stručna i profesionalna
postignuća čovjeka koji je gotovo puna dva desetljeća proveo
na čelu jedne tvrtke nije moguće pobrojiti, ali su očita u
činjenici da je u tom dugom vremenskom razdoblju poslovanje
tvrtke bilo uspješno, jer je ona bila najveći proizvođač maziva
na području cijele bivše države te jednako tako i kasnije u razdoblju znatno
promijenjenih i težih tržišnih uvjeta poslovanja.
Kao rukovoditelj i kreator poslovne politike promicao je poslovnu strategiju koja se
oslanjala na uspostavljanje uskih poslovnih i osobnih veza s krajnjim korisnicima i
poslovnim partnerima. U tom je cilju podržavao funkciju i rad službe za primjenu koja
je kao temeljni argument trebala koristiti stručne, tehničke i ekonomske pokazatelje.
Prepoznao je važnost stalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja uz rad pa je
poticao organizaciju i provedbu seminara, tečajeva i drugih oblika nastave za
uposlenike INA Rafinerije Zagreb. Znao je motivirati sve suradnike za predani rad na
jednom zajedničkom poslovnom cilju, potiskujući moguće osobne nesuglasice ili
razmimoilaženja. U nastupu prema svojim suradnicima, međutim, nikad nije
nastupao s pozicije autoriteta, a ipak je njegov autoritet bio neosporan.
Vijesti iz razvijenog svijeta o uvođenju sustava za upravljanje kvalitetom ocijenio je
velikim ciljem unapređenja poslovanja te je potaknuo rad na usvajanju takvog
sustava u INA Rafineriji Zagreb. Potvrda o usklađenosti poslovanja prema normi
ISO 9001 koju je tvrtka među prvima u Hrvatskoj dobila od certifikacijske kuće
Bureau Veritas bila je velika nagrada za uloženi posao i trud brojnih suradnika.
Tijekom svog profesionalnog života gospodin Sakač je sav svoj stečeni ugled i
utjecaj ulagao u unapređenje struke, razvoj i primjenska istraživanja te je pratio
stručni i znanstveni rad. Osobno je sudjelovao u radu svih naših stručnih skupova,
koji su okupljali poslovne ljude iz trgovine, proizvodnje, znanstvenih institucija i
korisnike maziva, gdje su se obavljali i poslovni razgovori. Posebno valja naglasiti
njegovo veliko razumijevanje i podršku koju je davao brojnim suradnicima da razviju
svoje stručne sposobnosti te ih je poticao da svoja istraživanja prezentiraju na
stručnim skupovima i izložbama. Na spomenutim skupovima oni su bili priznati kao
stručnjaci širokih sposobnosti, stručnih znanja i specijalnosti. Svi su ti radovi sada
sastavni dio znanja koje čuva i promiče Hrvatsko društvo za goriva i maziva.
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