
DRUGA OBAVIJEST

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Sekcija za makromolekule HDKI-ja

Sekcija za kemijsko inženjerstvo HDKI-ja
Hrvatska gospodarska komora

organiziraju

14. lipnja 2016.
Hrvatska gospodarska komora

Roosveltov trg 2
10 000 Zagreb

u funkciji pametne specijalizacije 

Uvodna riječ Predsjednice

Poštovane kolegice i kolege,

čast mi je pozvati vas na V. hrvatski simpozij o kemiji 
i tehnologiji makromolekula u funkciji pametne 
specijalizacije. Skup će se održati 14. lipnja 2016. godine 
u suradnji Sekcije za makromolekule i Sekcije za kemijsko 
inženjerstvo Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i 
tehnologa te Hrvatske gospodarske komore.  
Cilj skupa je okupljanje i povezivanje znanstvenih i 
gospodarskih resursa u Republici Hrvatskoj koji se bave 
kemijom i tehnologijom makromolekula te uspostavu 
njihove međusobne suradnje. 
Poseban naglasak bio bi na području pametnih specijalizacija 
u kojima svoje mjesto imaju makromolekulski materijali:

napredni materijali za razne namjene u ambalažnoj, 
automobilskoj i farmaceutskoj industriji i medicini te 
brojnim drugim granama 
problemi zbrinjavanja polimernog otpada.

Pametna specijalizacija Republike Hrvatske definirana 
je strateškim dokumentom donesenim krajem 2015. 
godine kao novi koncept inovacijske politike strukturiran s 
ciljem promidžbe učinkovite i djelotvorne uporabe javnih 
ulaganja u istraživanje i razvoj. Njezin je cilj potaknuti 
inovacije za postizanje gospodarskog rasta i prosperiteta, 
omogućavajući državama/regijama da se fokusiraju na 
svoje prednosti.
Rad Skupa odvijat će se kroz usmena i posterska priopćenja 
znanstvenih i gospodarskih subjekata. 
Skup će se održati u prostorima Hrvatske gospodarske 
komore u Zagrebu bez naplate kotizacija. 

Predsjednica Organizacijskog i programskog odbora
Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

Organizacijski odbor 

• Sanja Lučić Blagojević (predsjednica)
• Ante Jukić
• Jelena Macan – tajnica skupa
• Zdenko Blažeković
• Gordana Pehnec Pavlović
• Renata Patarčić
• Fabio Faraguna

Važni datumi

 10. 5. 2016. – rok za prijavu i slanje sažetaka
 23. 5. 2016. – recenzija i prihvaćanje sažetaka

Tajništvo Skupa

Jelena Macan
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Marulićev trg 19, HR-10000, Zagreb, Hrvatska 
Tel.:  +385 1 4597 236
e-pošta: hsktm@fkit.hr
Mrežna stranica: www.hdki.hr/hdki/skupovi/HSKTM

Podatci za sponzore

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
Adresa: Berislavićeva 6/I, 10 000 Zagreb
Banka: Zagrebačka banka, 
Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000, 
Zagreb, Hrvatska 
IBAN: HR5323600001101367680
SWIFT: ZABAHR2X
Referencija: V. HSKTM 2016.
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