
8. Sjednica Odbora za kemiju 

 

 

P R O M E M O R I J A 
 

1. Akademik T. Cvitaš je izvijestio o rezultatima hrvatskih natjecatelja na Kemijskoj olimpijadi 2018. 

god. održanoj u Bratislavi i Pragu od 19.–29. srpnja. Medalje su osvojili: Ilija Srpak iz Prve gimnazije 

Varaždin i Janko Čivić iz III. gimnazije Osijek (srebrene medalje), a sa brončanim medaljama vratili 

su se Matko Petrović iz XV. gimnazije Zagreb i Borna Šimić iz Gimnazije "Matija Mesić" Slavonski 

Brod. U nastavku je donijeta odluka da se kao i prošle godine u HAZU ponovno organizira susret sa 

olimpijcima. Zamoljen je akademik T. Cvitaš da kontaktira olimpijce i pokuša dogovoriti susret u 

HAZU u prosincu ili siječnju 2019. 

2. Predsjednik Odbora je izvijestio da je nakon dugo vremena dobiven pozitivan odgovor Zaklade 

HAZU o prijedlogu Odbora da se u HAZU organizira jednodnevni simpozij najuspješnijih projekata 

iz kemije koje je financirala Zaklada pod privremenim naslovom „Moje prvo samostalno 

istraživanje“. Radna skupina Odbora koja bi trebala evaluirati Izvješća i izabrati predavače je u 

sastavu Marina Cindrić, Dubravka Matković Čalogović, D. Kralj i M Žinić. Rad na organizaciji će se 

provesti u siječnju 2019. 

3. Na sjednici je održana rasprava o planiranoj organizaciji okruglog stola “Suradnja kemijskih 

znanstvenih institucija i industrije”. O tijeku organizacije i nastalim dilemama je u ime radne skupine 

(Damir Kralj, E. Meštrović, A. Danilovski, T. Bolanča) izvijestio predsjednik dr. Damir Kralj. Prof. T. 

Bolanča je predložio novi pristup ovoj temi koju radna skupina treba razraditi na svojim sastancima 

i predložiti Odboru na razmatranje. 

4. Predsjednik Odbora je prema preuzetoj obavezi koncipirao popratno pismo za utemeljenje baze 

podataka koje je poslano članovima Odbora kao prilog pozivu za sjednicu Odbora. Na sjednici nije 

bilo primjedbi na koncept i sadržaj pozivnog pisma. Rad na organizaciji baze kemičara se nastavlja. 

5. Na sjednici je najavljeno predavanje dr.sc. Nenada Raosa “Nove teorije o postanku života” koje je 

održano 29. 11. 2018. u 18 h u predavaonici knjižnice HAZU. 

Na sjednici se razgovaralo o novim prijedlozima za izbor budućih predavača. 

6. Predsjednik Odbora je obavijestio članova Odbora da je HAZU odobrio sredstva u iznosu od oko 

500 kn za pokriće poštarine i troškova slanja knjižice sudionicima okruglog stola „Što industrija 

očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjene kemije / kemijske tehnologije“. Slanje je u 

tijeku. 

7. Na sjednici se razgovaralo o nadolazećim planiranim aktivnostima Odbora koje predviđaju 

organizaciju: 

- javno predavanje ili neki drugi oblik javnog istupa (okrugli stol?) „Sadržaj i kvaliteta 

osnovnoškolskog i srednjoškolskog udžbenika iz kemije“ prijedlog akademika T. Cvitaša i prof.  

V. Tomišića (radna skupina: T. Cvitaš, V. Tomišić, S. Raić-Malić i D. Smith) 



- okrugli stol „Uloga i važnost kemije u multidisciplinarnim istraživanjima – osnivanje znanstveno-

istraživačkih klastera (Life Sciences, Materials Science, Biotechnology, Nano-technology)“ (radna 

skupina: S. Danilovski, E. Meštrović, i dr.) 

- predavanje ili okrugli stol „Uloga kemije u očuvanju okoliša“ (prijedlog akademika L. Klasinca) 

 
Predsjednik Odbora za kemiju 

Akademik Mladen Žinić 


