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      Zagreb, 19. listopada 2015. 

 

SSSSvečano potpisivanje Ugovora o suradnji između večano potpisivanje Ugovora o suradnji između večano potpisivanje Ugovora o suradnji između večano potpisivanje Ugovora o suradnji između spinspinspinspin----off off off off tvrtketvrtketvrtketvrtke    Comprehensive Comprehensive Comprehensive Comprehensive 

Water Technology d.o.o. (CWT)Water Technology d.o.o. (CWT)Water Technology d.o.o. (CWT)Water Technology d.o.o. (CWT)    i tvrtke i tvrtke i tvrtke i tvrtke PLIVA HRVATSKAPLIVA HRVATSKAPLIVA HRVATSKAPLIVA HRVATSKA    d.o.o.d.o.o.d.o.o.d.o.o. 

na svečanoj sjednici na svečanoj sjednici na svečanoj sjednici na svečanoj sjednici Vijeća Fakulteta kemijskogVijeća Fakulteta kemijskogVijeća Fakulteta kemijskogVijeća Fakulteta kemijskogaaaa    inženjerstva i tehnologijeinženjerstva i tehnologijeinženjerstva i tehnologijeinženjerstva i tehnologije    

Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu 

 

 
U utorak 20. listopada 2015. u 12 sati svečano će biti obilježena 96. obljetnica Fakulteta kemijskog96. obljetnica Fakulteta kemijskog96. obljetnica Fakulteta kemijskog96. obljetnica Fakulteta kemijskogaaaa    

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebuinženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebuinženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebuinženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Svečana sjednica, koja će se u povodu Dana Fakulteta održati u velikoj predavaonici (Marulićev trg 20), 

započet će pozdravnim govorom dekana prof. dr. sc. Brune Zelićaprof. dr. sc. Brune Zelićaprof. dr. sc. Brune Zelićaprof. dr. sc. Brune Zelića, nakon čega će se prisutnima obratiti 

rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Boras i pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta 

prof. dr. sc. Ružicaprof. dr. sc. Ružicaprof. dr. sc. Ružicaprof. dr. sc. Ružica    Beljo LučićBeljo LučićBeljo LučićBeljo Lučić. 

  

Na svečanosti će uslijediti potpisivanje Upotpisivanje Upotpisivanje Upotpisivanje Ugovora o suradnji između govora o suradnji između govora o suradnji između govora o suradnji između spinspinspinspin----off tvrtkeoff tvrtkeoff tvrtkeoff tvrtke    ComprehComprehComprehComprehensive ensive ensive ensive 

Water Technology d.o.o. Water Technology d.o.o. Water Technology d.o.o. Water Technology d.o.o. i tvrtke i tvrtke i tvrtke i tvrtke PLIVA HRVATSKAPLIVA HRVATSKAPLIVA HRVATSKAPLIVA HRVATSKA    d.o.od.o.od.o.od.o.o. Ugovor će potpisati prodekan FKIT-a prof. prof. prof. prof. 

dr. sc. Tomislav Bolančadr. sc. Tomislav Bolančadr. sc. Tomislav Bolančadr. sc. Tomislav Bolanča, koji je ujedno i predsjednik uprave tvrtke Comprehensive Water Technology, i 

viši direktor istraživanja i razvoja TAPI Hrvatska dr. sc. Ernest Meštrovićdr. sc. Ernest Meštrovićdr. sc. Ernest Meštrovićdr. sc. Ernest Meštrović    iz PLIVE. Između ostaloga, ovim 

Ugovorom dvije tvrtke uređuju međusobne odnose na istraživanjima u području zaštite okoliša i ekoloških 

studija, obrade otpadnih voda i zaštiti od korozije i antikorozivne zaštite, razradi postupaka ponovne 

uporabe otapala iz proizvodnih procesa te razvoju analitičkih metoda, posebno za potrebe praćenja 

efikasnosti obrade otpadnih voda. 

 

Podsjetimo, Comprehensive Water Technology d.o.o. je spin-off tvrtka u vlasništvu Fakulteta kemijskoga 

inženjerstva i tehnologije i Sveučilišta u Zagrebu, a njezina je djelatnost vezana uz obradu vode za piće i 

otpadne vode, što uključuje fizikalno-kemijsku analizu voda, razvoj novih tehnologija, projektiranje te 

nadzor i puštanje u pogon postrojenja za obradu voda, kao i ispitivanje kakvoće vode te gospodarenje 

vodama. 

 

Program svečane sjednice nastavit će se dodjelom nagrada najboljim studentima Fakulteta kemijskoga 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te Dekanove nagrade za zapaženi studentski znanstveni rad. 

U umjetničkom dijelu programa svečane sjednice sudjelovat će mezzosopranistica Maja Mužar i gitarist 

Lovro Peretić. 

 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


