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SVIMA POZVANIMA

Poštovane kolegice i kolege!
Izvršni odbor Društva za plastiku i gumu odlučio je da se 28. studenoga 2009. organizira skup
namijenjen gospodarstvenicima pod nazivom Mogućnosti i nužnost razvoja proizvodnje i
prerade plastike i gume u Hrvatskoj. Skup će biti održan u Velikoj dvorani Fakulteta kemijskog
inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb.
Nedvojbeno je da postupno raste spoznaja o potrebi obnove industrijske i obrtničke proizvodnje
dobara u Hrvatskoj. Prema najnovijim podatcima prije dvadesetak godina taj dio gospodarstva
ostvarivao je oko 35 % bruto domaćeg proizvoda, danas manje od 20 %.
Društvo za plastiku i gumu organiziralo je prije godinu dana vrlo uspješan skup o mogućoj ulozi
hrvatskih znanstvenika koji djeluju na području polimerstva u pomoći takvoj orijentaciji. Izvršni
odbor je odlučio na prijedlog glavnog tajnika da se ovom zgodom okupe zainteresirani
gospodarstvenici. Svrha je okupljanja dvostruka. Prvo, da se poslije uvodnih izlaganja i rasprave
sastavi osnova s kojom bi se upoznalo sve zainteresirane s pogledom ove strateški važne grane
na rješavanje postojeće krize. Drugo, da se utvrde mogućnosti obveze DPG-a u provedbi
navedenih prijedloga.
Postojeća kriza koja je snažno pogodila cijeli svijet u Hrvatskoj se sastoji od opće i strukturne
krize. Težište skupa je analiza strukturne krize i kako pomoći gospodarstvu Hrvatske u njezinu
prevladavanju.
Prisustvovanje skupu je besplatno. Troškovi organizacije podmirit će se iz sredstava Fonda za
promicanje tehnološkog razvitka Društva za plastiku i gumu.
Molimo vas da svoje načelno sudjelovanje prijavite elektroničkom poštom ili telefaksom
najkasnije do 23. studenog 2009. Svi prijavljeni primat će pravodobno daljnje obavijesti o skupu.
Najsrdačnije Vas pozdravljamo
Voditelj skupa
Mr. sc. Ivan Širović

DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU
Predsjednik
Dipl. ing. Vladimir Ferdelji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA
Ime i prezime, ustanova, dužnost
__________________________________________________.
Navedene podatke pošaljite e-poštom na adresu dpg@fsb.hr ili telefaksom 01 615 00 81
najkasnije do 23. studenoga 2009.

Okvirni Program
Subota 28. studenoga 2009.
Velika dvorana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
8:30

Prijava sudionika
Predsjedava: I. Širović

9:00

Pozdravna riječ potpredsjednika Društva za plastiku i gumu.
Pozdravna riječ dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.
Pozdravi
V. Ferdelji: Je li završetak dezindustrijalizacije ujedno i početak reindustrijalizacije?
G. Barić: Proizvodnja plastike te plastičnih i gumenih tvorevina u Hrvatskoj, Europi te
svijetu.
J. Deželić: Može li industrija plastike smanjiti deficit robne razmjene Republike Hrvatske?
T. Haramina: Akademska i ostala znanstvena zajednica u Hrvatskoj.
Odmor

11:00 Rasprava
Predsjedava: Dražen Matiegka
M. Cimeša: Utjecaj ljudskog faktora na promjenu trenda proizvodnje i prerade plastike.
I. Čatić: Zašto zeleni stalno neargumentirano napadaju plastiku?
Đ. Španiček: Treba li nam časopis Polimeri?
Izlaganja sudionika
Zaključci
Završetak skupa ovisi o aktivnom sudjelovanju nazočnih, najkasnije do 14 sati.
Počasni odbor:
•
•
•
•

Zdenko Belošević, predsjednik, Udruženje za plastiku i gumu, Zagreb
Vladimir Ferdelji, predsjednik, Društvo za plastiku i gumu
Stanislav Kurajica, dekan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
Franjo Ranogajec, Sekcija za petrokemiju Znanstvenog vijeća za naftu HAZU, Zagreb

Organizacijski odbor:
•
•
•
•
•

Ivan Širović (voditelj), Društvo za plastiku i gumu, Zagreb
Igor Čatić, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb
Janko Deželić, DIOKI, Zagreb
Marica Ivanković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
Branko Milisavljević, Okiplastika d.o.o. Zagreb

Radni odbor:
• Miodrag Katalenić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
• Ana Pilipović, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

ZAŠTO ORGANIZIRAMO SKUP

DOPRINOS PLASTIČARSTVA I GUMARSTVA POTREBNOJ
REINDUSTRIJALIZACIJI HRVATSKE?
Temeljni cilj svih poduzetnika, menadžera i dužnosnika jest odgovor na pitanje o sudbini posla
kojim se bave. Pri tome se jasno vide mnoge prepreke, ali nejasno budućnost.
To je pitanje trajno prisutno u radu Izvršnog odbora DPG-a. Stoga je prošle godine organiziran
skup Budućnost polimerstva u Hrvatskoj. Na skupu je akademska i ostala znanstvena zajednica
raspravljala o svom mogućem doprinosu razvoju Hrvatske. Zaključeno je da Zajednica s oko
osamdesetak znanstvenika i nastavnika može pridonijeti razvoju Hrvatske ali je suočena s dva
osnovna problema. Prvi, nedovoljna zainteresiranost gospodarstva za njezin rad i mogućnosti.
Drugi, ne manji je problem što su hrvatski znanstvenici prisiljeni svoje istraživačke rezultate
besplatno staviti na raspolaganje razvijenijim zemljama putem objave u određenim časopisima i
praktički samo na jednom jeziku.
Tijekom 2009. Hrvatsku je u svoj svojoj punini zahvatila kriza. Potrošnja polimera i sve
aktivnosti povezane s plastikom i gumom u izravnoj su vezi s razinom ostale gospodarske
aktivnosti, posebno industrijske proizvodnje. Mnogima je jasno da u Hrvatskoj pad industrijske
proizvodnje nije izazvan, nego samo potenciran, svjetskom krizom. Pad je započeo prije 20 do
30 godina.
Na pogubnost dezindustrijalizacije na razvoj Hrvatske najupornije i najdugotrajnije upozoravalo
je i upozorava sadašnje čelništvo DPG-a. Čelništvo vidi izlaz iz krize, a to je ponovna
proizvodnja dobara - proizvodnja plastičnih materijala te proizvodnja plastičnih i gumenih
dijelova. Postoje velike mogućnosti jer podatci o trgovačkom deficitu, osobito plastičnih i
gumenih proizvoda pokazuje da se on može smanjiti aktivnijim djelovanjem svih zaposlenih i
zainteresiranih za ovu vrlo važnu gospodarsku granu.
Jesu li postojeći oblici zajedničkog djelovanja učinkoviti? Očito je da nisu, pa bi zadatak ovog
skupa mogao biti Utvrditi zajednički oblik djelovanja na otklanjanju prepreka razvoju
polimerstva u Hrvatskoj.
Stoga vas pozivamo na skup da svojim aktivnim sudjelovanjem pokušate ukazati na mogućnosti
proširenja proizvodnje na ovom području ljudskog djelovanja.
DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU
Glavni tajnik i voditelj skupa
Mr. sc. Ivan Širović

