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NOVOSTI

Z A P I S N I K
ponovljene redovite godišnje i izborne Skupštine HDKI-ja održa-
ne 13. veljače 2023. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Trg Marka Marulića 20, 10 000 
Zagreb, dvorana Prelog, s početkom u 15.30 sati.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva, 
zapisničara i ovjeritelja zapisnika

2. Izvješće Predsjednika o cjelokupnom radu HDKI-ja 
uključujući financijsko izvješće za 2021. i 2022. godinu te 
predstavljanje plana rada i financijskog plana za 2023.

3. Izvješća o radu područnih društava i sekcija tijekom 
protekle godine

4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Izvješće Etičkog povjerenstva
6. Rasprava po točkama 2 – 5 te prihvaćanje svih izvješća i 

plana za 2023.
7. Razrješnica predsjedniku i dopredsjedniku Društva,
8. Razrješnica Upravnom odboru
9. Razrješnica Nadzornom odboru

10. Razrješnica Etičkom povjerenstvu
11. Razrješnica likvidatoru HDKI-ja
12. Izbor predsjednika i dopredsjednika Društva
13. Izbor 7 članova Upravnog odbora
14. Izbor 3 člana Nadzornog odbora
15. Izbor 5 članova Etičkog povjerenstva
16. Izbor likvidatora HDKI-ja
17. Obavijest o dodijeljenim zahvalama
18. Razno 

Prisutni delegati i članovi Društva, ukupno četrdeset (40) prisut-
nih – potpisna lista je arhivirana.

Ad. 1) Predsjednik HDKI-ja prof. dr. sc. Tomislav Bolanča pozdra-
vio je delegate i ostale članove, zahvalio im na dolasku i konsta-
tirao da je prisutan dovoljan broj delegata te se Skupština može 
održati. Ponovio je poslanu obavijest da Skupštinu ponavljamo 
zbog negativnog rješenja Gradskog poglavarstva (Odjel za Regi-
star Udruga Zagreb za upis promjena u Registar udruga RH osoba 
ovlaštenih za zastupanje), jer posljednja redovita izborna e-Skup-
ština HDKI-ja od 2. prosinca 2022. nije održana shodno Statutu 

HDKI-ja tj. ne može se priznati elektroničko održavanje Skupšti-
ne, s obzirom na to da tako nije navedeno u Statutu HDKI-ja i 
više nisu na snazi izvanredne mjere o zabrani okupljanja vezane 
uz COVID-19.

Nakon jednoglasnog prihvaćanja Dnevnog reda Skupštine, prof. 
Bolanča predložio je Radno predsjedništvo u sljedećem sastavu: 

• za članove Radnog predsjedništva:
 Danijela Ašperger (predsjednica), Vesna Tomašić i 

Krunoslav Žižek
• za zapisničara: Zdenko Blažeković
• za ovjeritelje zapisnika: Elvira Vidović i Dajana Kučić Grgić

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen i Radno predsjedništvo zapo-
čelo je s radom.

Prof. Bolanča potom je predao vođenje Skupštine odabranoj 
predsjednici Radnog predsjedništva prof. dr. sc. Danijeli Ašperger. 
Prof. Ašperger, pozdravila je sve prisutne i zahvalila na ukazanoj 
dužnosti te nastavila rad Skupštine prema predviđenom Dnev-
nom redu.

Ad. 2) Predsjednik HDKI-ja prof. Bolanča održao je prezentaciju 
u kojoj je predstavio rad HDKI-ja kroz sve djelatnosti u proteklih 
godinu dana nadovezujući se na planove za iduće razdoblje tj. 
za 2023. godinu. Sve je potkrijepljeno i financijskim pokazate-
ljima: financijskim izvješćem za 2021. i 2022. godinu te planom 
za 2023. godinu. Napomenuo je da su svima ranije poslani ti-
skani materijali na uvid kao i financijska izvješća (2021. i 2022.), 
plan rada i financijski plan za 2023. godinu. Istaknuo je da je 
2021. godina završila negativno, što nije ni začuđujuće s obzirom 
na okolnosti potresa, mjera COVID-19 te da Društvo još uvijek 
nema omogućen rad u svojim prostorijama, a zaposlenici gotovo 
3 godine rade od kuće. Dodatno je naglasio da je, unatoč istim 
problemima, 2022. završila pozitivnim poslovnim rezultatom, uz 
posebnu zahvalu novom vodstvu časopisa „Kemija u industri-
ji“  čije je poslovanje, nakon promjena u koncepciji i vođenju, 
krenulo u pozitivnom smjeru. Na kraju izlaganja Predsjednik je 
zahvalio svima koji su kroz razne projekte svojim radom, zala-
ganjem ili financijskom potporom doprinijeli uspješnosti i rezul-
tatima poslovanja HDKI-ja, čemu se nada i ubuduće (Izvješće je 
arhivirano i objavljeno u časopisu Kemija u industriji 1-2/23.).

Ad. 3) Predstavnici područnih društava i sekcija pozvani su ako 
žele svoja izvješća o radu, koja su poslana ranije kao privitci, izni-
jeti na Skupštini. Predstavnici područnih društava i sekcija nisu 
bili zainteresirani za njihovu dodatnu prezentaciju. Predsjedava-
juća prof. Ašperger obavijestila je prisutne da je Društvo kemiča-
ra i tehnologa Požega (DKT Požega) nažalost brisano iz Registra 
udruga RH (Pristigla izvješća su arhivirana i objavljena u časopisu 
Kemija u industriji 1-2/23.).

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
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Ad. 4) Dostavljeno izvješće Nadzornog odbora (NO) u kojem se 
zaključuje da se poslovanje vodi u skladu sa Zakonima i da za sve 
obavljene poslove postoji uredna dokumentacija iznio je pred-
sjednik NO-a prof. dr. sc. Ante Jukić uz čestitku predsjedniku i 
urednicima na postignućima i predanom radu. (Izvješće je arhivi-
rano i objavljeno u časopisu Kemija u industriji 1-2/23)

Ad. 5) Izvješće Etičkog povjerenstva (EO) pročitao je predsjed-
nik EO-a izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović. U izvješću je istaknuto 
da Etičko povjerenstvo nije imalo potrebe djelovati, jer su se svi 
članovi HDKI-ja ponašali u skladu s načelima Etičkog kodeksa. 
(Izvješće je arhivirano i objavljeno u časopisu Kemija u industriji 
1-2/23)

Ad. 6) Dodatnih rasprava po iznesenim točkama 2) – 5) nije bilo. 

Sva prezentirana izvješća (izvješće o radu HDKI-ja 2022., po-
dručnih društava i sekcija, financijsko izvješće za 2021. i 2022.), 
planovi (plan rada HDKI-ja 2023., financijski plan HDKI-ja za 
2023.) jednoglasno su prihvaćeni. 

Ad. 7) Razrješnica predsjedniku Tomislavu Bolanči i dopredsjed-
niku Nenadu Bolfu jednoglasno je prihvaćena, čime je potvrđeno 
da su Društvo uspješno vodili u protekle dvije godine. 

Ad. 8) Razrješnica dosadašnjim članovima Upravnog odbora 
(Aleksandra Sander, Matko Erceg, Ivica Jerbić, Eugen Marcelić, 
Drago Šubarić, Ana Mornar Turk, Nenad Zečević) – prihvaćena 
jednoglasno.

Ad. 9) Razrješnica dosadašnjim članovima Nadzornog odbora 
(Ante Jukić, Vesna Ocelić Bulatović, Vesna Tomašić) – prihvaćena 
jednoglasno.

Ad. 10) Razrješnica dosadašnjim članovima Etičkog povjerenstva 
(Igor Dejanović, Đurđica Ačkar, Stjepan Džalto, Tatjana Gazivoda 
Kraljević, Jasmina Ranilović) – prihvaćena jednoglasno.

Ad. 11) Razrješnica dosadašnjem likvidatoru Tomislavu Bolanči – 
prihvaćena jednoglasno.

Ad. 12) Izbor predsjednika i dopredsjednika Društva:
Podnijet je prijedlog da predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih 
inženjera i tehnologa u sljedećem drugom mandatu bude prof. 
dr. sc. Tomislav Bolanča iz Zagreba – FKIT, a dopredsjednik prof. 
dr. sc. Nenad Bolf iz Zagreba – FKIT. Drugih prijedloga nije bilo.
Prijedlog za predsjednika i dopredsjednika prihvaćeni su jedno-
glasno.

Ad. 13) Izbor sedam (7) članova Upravnog odbora:
Predloženi članovi:
• Prof. dr. sc. Matko Erceg, KTF-Split, Sveučilište u Splitu
• Ivica Jerbić, dipl. ing., INA Industrija nafte d.d.
• Eugen Marcelić, TEVA-API, R&D TAPI Pilot, PLIVA Hrvatska
• Prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, FBF, Sveučilište u Zagrebu
• Prof. dr. sc. Aleksandra Sander, FKIT, Sveučilište u Zagrebu
• Prof. dr. sc. Drago Šubarić, Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, PTFOS
• Dr. sc. Nenad Zečević, Petrokemija d.d., tvornica gnojiva
Predloženi članovi izabrani su jednoglasno.

Ad. 14) Izbor tri (3) člana Nadzornog odbora:

Predloženi članovi:
• Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, FKIT
• Doc. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović, FKIT
• Prof. dr. sc. Ante Jukić, FKIT
Izabrani su jednoglasno.

Ad. 15) Izbor pet (5) članova Etičkog povjerenstva :
Predloženi članovi:
• Prof. dr. sc. Đurđica Ačkar, PTFOS
• Stjepan Džalto, dipl. ing., IDOM
• Dr. sc. Jasmina Ranilović, Podravka
• Izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović, FKIT
• Prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, FKIT
Izabrani su jednoglasno.
Novo Upravno tijelo HDKI-ja izabrano je na mandat od dvije 
godine.

Ad. 16) Za likvidatora Društva predložen je i jednoglasno izabran 
prof. dr. sc. Tomislav Bolanča.

Ad. 17) Skupštini se obratio novoizabrani predsjednik prof. Bo-
lanča zahvalivši u svoje ime i ime ostalih izabranih članova na 
ukazanom povjerenju. Zahvalio se dosadašnjim suradnicima na 
uspješnom radu uz vjeru da će se dobar rad i suradnja nastaviti 
i ubuduće.
Dodatno, prof. Bolanča je obavijestio prisutne o dodijeljenim za-
hvalama za dosadašnji uspješan rad kako slijedi:
• Dr. sc. Lidiji Varga-Defterdarović, predsjednici zajedničke Sek-

cije za nomenklaturu i terminologiju organske kemije HKD-a i 
HDKI-ja za dugogodišnje uspješno vođenje Sekcije i poseban 
doprinos njezinu uspješnom radu

• Tamari Kopunić, univ. bacc. ing. oecoing, predsjednici Stu-
dentske sekcije HDKI-ja 2021./2022. za uspješno vođenje 
Sekcije i poseban doprinos njezinu uspješnom radu

• Dubravki Tavra, univ. bacc. ing. oecoing. za uspješan rad na 
mjestu glavne i odgovorne urednice časopisa ”Reaktor ide-
ja”, službenog glasila Studentske sekcije HDKI-ja u razdoblju 
2020. – 2022.

Zahvale nagrađenicima uručene su krajem 2022. godine.

Ad. 18) Za točku Razno nije bilo nikakvih prijedloga niti interesa 
pa se predsjedavajuća prof. Ašperger u ime Radnog predsjedniš-
tva zahvalila na odzivu uz pozdrave kojima se pridružio i pred-
sjednik Bolanča.
Skupština je završila s radom u 16.30 sati, a predsjednik Bolanča 
je zahvalio svima na sudjelovanju i uspješno održanoj Skupštini te 
ih pozvao na nastavak druženja uz domjenak.

Zapisnik sastavio:   Predsjednik U. O. HDKI-ja

Zdenko Blažeković, dipl. ing.           Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča

Ovjeritelji Zapisnika:
Prof. dr. sc. Elvira Vidović
Izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić


