
12. Sjednica Odbora za kemiju 

 

 

P R O M E M O R I J A 
 

1. Danijel Namjesnik, PMF, izvješće o radu na stvaranju baze podataka Odbora za kemiju. Rasprava 

po ovoj točki nije održana radi spriječenosti kolege D. Namjesnika da prisustvuje sjednici. 

2. Osnivanje Inicijativnog odbora za pripremu materijala i pokretanje postupka osnivanja Komore 

kemijskih inženjera i kemičara. Prijedlozi i rasprava. 

M. Žinić je izvijestio prisutne članove Odbora o potrebi konstituiranja Inicijativnog odbora za 

pripremu materijala i pokretanje postupka osnivanja Komore kemijskih inženjera i kemičara. 

Predložio je da za slijedeći sjednicu Odbora članovi predlože imena kolegica i kolege sa sveučilišta, 

instituta, strukovnih društava i iz privrede kao kandidate za Inicijativni odbor. 

3. Organizacija Panel rasprave „Budućnost mladih kemičara i kemijskih inženjera u Hrvatskoj. Ima li 

tu mjesta za mene“ – izvješće i plan rada. 

Rasprava nije održana radi odsustva članova Odbora koji su najaktivniji u pokretanju ove inicijative. 

Rasprava se odgađa za slijedeću sjednicu. 

4. Definiranje liste potencijalnih predavača iz RH i inozemstva za 2020. god. Očekuju se prijedlozi 

članova Odbora. 

M. Žinić je izvijestio o rasporedu predavanja u slijedećoj godini i najavio prvog predavača, dr. sc. 

Davida M. Smitha, ravnatelja IRB-a i člana ovog Odbora koji će u siječnju 2020. održati predavanje 

pod naslovom “Razvojne perspektive kemijskih istraživanja i Instituta Ruđer Bošković unutar 

europskog istraživačkog prostora (ERA)”. Drugo predavanje je predviđeno za travanj 2020. koje će 

održati prof. dr. Gjuro Josić i donosi zanimljive teme iz područja biološke analitike. Ovo područje je 

dio ekspertnosti prof. Josića nakon njegovog dugogodišnjeg rada na sveučilištima u SAD-u i Europi, 

i istraživačkim laboratorijima u farmaceutskoj industriji. 

5. Početak rada na organizacija jednodnevnog simpozija “Moje prvo samostalno istraživanje”. Radna 

skupina: Marina Cindrić, Dubravka Matković Čalogović i M. Žinić. 

Prije početka rada na organizaciji ovog simpozija potrebno je razgovarati s novim predsjednikom 

Zaklade HAZU, akademikom Kusićem. M. Žinić preuzima ovu obavezu a o rezultatima razgovora će 

obavijestiti Odbor. 

6. Predlaganje tema za raspravu na Odboru za kemiju u 2020. god. Mole se prijedlozi članova Odbora. 

Na sjednici se raspravljalo o mogućim novim temama od interesa za kemijsku znanost i struku 

kojima bi se Odbor trebao baviti u 2020. Dr. Damir Kralj je predložio da bi jedna od važnih budućih 

tema bila uloga kemije u razvoju cirkularne ekonomije. 

 
Predsjednik Odbora za kemiju 

Akademik Mladen Žinić 


