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Zagreb, 14. prosinca 2015.  

 

 
 
Pozivamo Vas na  
 
konferenciju za novinare konferenciju za novinare konferenciju za novinare konferenciju za novinare     
 
na kojoj će se predstaviti inicijative, aktivnosti i postignuća u području na kojoj će se predstaviti inicijative, aktivnosti i postignuća u području na kojoj će se predstaviti inicijative, aktivnosti i postignuća u području na kojoj će se predstaviti inicijative, aktivnosti i postignuća u području     
iiiinovacija i transfera tehnologijenovacija i transfera tehnologijenovacija i transfera tehnologijenovacija i transfera tehnologije    na Sveučilištu u Zagrebu na Sveučilištu u Zagrebu na Sveučilištu u Zagrebu na Sveučilištu u Zagrebu     
ostvareni tijekom posljednjih godinu dostvareni tijekom posljednjih godinu dostvareni tijekom posljednjih godinu dostvareni tijekom posljednjih godinu danaanaanaana    
 
u utorak 15. prosinca 2015. u 10 sati,  
 
u maloj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb. 

 
 

Godinu dana od potpisivanja Društvenoga ugovora između Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta kemijskoga 

inženjerstva i tehnologije kojim je osnovana sssspinpinpinpin----off  off  off  off  tvrtka tvrtka tvrtka tvrtka CCCComprehensive Water Technology d.o.o.omprehensive Water Technology d.o.o.omprehensive Water Technology d.o.o.omprehensive Water Technology d.o.o., 

rektor prof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Boras i dekan FKIT-a prof. dr. sc. Bruno Zelićprof. dr. sc. Bruno Zelićprof. dr. sc. Bruno Zelićprof. dr. sc. Bruno Zelić novinare će informirati o 

postignućima ove tvrtke koja je već u prvih u prvih u prvih u prvih šest mjeseci rada uspjela ugovoriti posšest mjeseci rada uspjela ugovoriti posšest mjeseci rada uspjela ugovoriti posšest mjeseci rada uspjela ugovoriti poslove u vrijednosti od love u vrijednosti od love u vrijednosti od love u vrijednosti od 

oko 818 tisuća kunaoko 818 tisuća kunaoko 818 tisuća kunaoko 818 tisuća kuna. Podsjetimo, djelatnost spin-off tvrtke Comprehensive Water Technology d.o.o. 

vezana je 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 i gospodarenje vodama. 

U okviru druge teme, predstavnici medija bit će informirani o tvrtci Membrain Membrain Membrain Membrain     

projektiranje d.o.o.projektiranje d.o.o.projektiranje d.o.o.projektiranje d.o.o., koja je nastala kao spinspinspinspin----outoutoutout    studentskogstudentskogstudentskogstudentskogaaaa    prprprprojekta ojekta ojekta ojekta Concept MembrainConcept MembrainConcept MembrainConcept Membrain. Uz 

prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenka prof. dr. sc. Miljenka prof. dr. sc. Miljenka prof. dr. sc. Miljenka 

ŠimpraguŠimpraguŠimpraguŠimpragu, o aktivnostima ove tvrtke i daljnjim planovima za njezin razvoj novinare će izvijestiti Hrvoje Hrvoje Hrvoje Hrvoje 

Nikola VučemiloNikola VučemiloNikola VučemiloNikola Vučemilo, voditelj projekta. 

U okviru konferencije za novinare, rektor prof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Borasprof. dr. sc. Damir Boras i dekan prof. dr. sc. Hrvprof. dr. sc. Hrvprof. dr. sc. Hrvprof. dr. sc. Hrvoje Goldoje Goldoje Goldoje Gold javno 

će potpisati Društveni ugovor između Sveučilišta u Zagrebu i Društveni ugovor između Sveučilišta u Zagrebu i Društveni ugovor između Sveučilišta u Zagrebu i Društveni ugovor između Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta prometnih znanostiFakulteta prometnih znanostiFakulteta prometnih znanostiFakulteta prometnih znanosti kojim se kojim se kojim se kojim se 

osnivaosnivaosnivaosniva spinspinspinspin----off  off  off  off  tvrtkatvrtkatvrtkatvrtka    CentarCentarCentarCentar    za promet i logistiku d.o.o. za promet i logistiku d.o.o. za promet i logistiku d.o.o. za promet i logistiku d.o.o. Riječ je o spin-off tvrtci u vlasništvu 

Sveučilišta u Zagrebu (20%) i Fakulteta prometnih znanosti (80%) čija će djelatnost biti vezana uz 

unapređenje prometnoga sustava i primjenu inovativnih tehničko-tehnoloških rješenja u transportu. 
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Kao i u prvoj spin-off tvrtci u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta kemijskoga inženjerstva i 

tehnologije  Comprehensive Water Technology d.o.o., i u    spin-off  tvrtci Centar za promet i logistiku d.o.o.     

prvenstveno će biti zaposleniprvenstveno će biti zaposleniprvenstveno će biti zaposleniprvenstveno će biti zaposleni    izvrsni znanstveni novaciizvrsni znanstveni novaciizvrsni znanstveni novaciizvrsni znanstveni novaci koji nisu u mogućnosti zaposliti se na FPZ-u, a 

njihova je uža specijalnost vezana uz spomenuto područje.  

Opremu koja je nužna za njezin rad, spin-off  tvrtka Centar za promet i logistiku d.o.o.     iznajmljivat će od 

Fakulteta prometnih znanosti. Riječ je o opremi koja je nabavljena isključivo sredstvima Fakulteta kroz 

projekte ostvarene s gospodarstvom. 

 
Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 
 
S poštovanjem, 
 
mr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 


