
Dr. sc.  Neven Žarković  
novi predsjednik Hrvatsko-austrijskog društva Zagreb 

 
 Na izbornoj skupštini  održanoj 15 .prosinca 2011. za novog predsjednika Hrvatsko-
austrijskog društva Zagreb, s mandatom od četiri godine, jednoglasno je izabran dr. sc. Neven 
Žarković. Dugogodišnji je član Upravnog odbora HAD-a Zagreb i  znanstveni  savjetnik 
Instituta Ruđer Bošković. Njegova sažeta biografija otkriva vrhunskog znanstvenika s 
iskustvom u vođenju projekata te organizaciji rada u znanstvenim i drugim područjima.  
 
Neven Žarković je rođen 1960.godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu 1984., magistrirao 1986. i doktorirao 1989. Usavršavao se na Institutu za biokemiju 
Sveučilišta u Grazu.  Objavio je više od 100 radova i urednik je triju knjiga. Od 1997. član je 
HAD-a Zagreb i član pripadajućeg Upravnog odbora u kojem je od 1998. zadužen za 
znanstvenu suradnju. Inicijator je i organizator prvih Austrijsko-hrvatskih znanstvenih dana 
na kojima su stvoreni temelji potpisivanja bilateralnog sporazuma o znanstveno-tehnološkoj 
suradnji dvaju zemalja. Predaje nekoliko kolegija o molekularnoj biomedicini na doktorskim 
studijima četiriju sveučilišta. Također vodi studij Projektni menadžment u Visokoj školi za 
poslovanje i upravljanje u Zaprešiću. Dobitnik je više nagrada. 
 
 
Zahvalivši se na iskazanom povjerenju, predsjednik dr. sc. Neven Žarković je iznio plan 
budućeg  rada Društva sažet u pet točaka:  
 
1. Očuvanje tradicije 

Budući da su dobri prijateljski odnosi Austrije i Hrvatske temelj aktivnosti HAD-a Zagreb, u 
daljnjem ćemo radu nastojati održati i svoju dobru tradiciju organiziranja izleta, predavanja, 
koncerata i posjeta izložbama kojima se promiče svekolika, a pogotovo znanstvena i kulturna 
suradnja između Austrijanaca i Hrvata. U 2102. godini planira se  i obilježavanje 20. 
obljetnice Društva, koju 2011. godine nismo bili u mogućnosti organizirati. Također će 
Društvo ponovno biti inicijator i organizator Hrvatsko-austrijskih znanstvenih dana, 
predviđenih za proljeće 2013., prije priključenja Hrvatske EU. 
 
2. Rast i jačanje 
Kako bismo ostvarili navedeni cilj, nastojati ćemo povećati broj članova HAD-a naročito 
među mladima. U tu svrhu je plan promovirati aktivnosti HAD-a i među studentima različitih 
studija. 
 
3. Funkcionalna organizacija 
Predsjednik Žarković predložit će nove članove u Upravnog i Nadzornog odbora HAD-a. 
HAD će u predstojećem razdoblju također nastojati riješiti pitanje prostorija za svoje 
aktivnosti, kao i funkcionalnije službene adrese. 
 
4. Javna prezentacija 
Osim putem Glasnika, javnosti su aktivnosti HAD-a Zagreb bile uglavnom prepoznate kroz 
organizaciju znanstvenih dana, te dodjelu nagrade HAD-a i publiciranje knjiga austrijskih 
autora. Stoga će HAD i dalje nastojati doprinositi radu Glasnika, a uz to će nastaviti tradiciju 
dodjele nagrade istaknutim pojedincima koji su bitno doprinijeli promicanju prijateljstva 
između Austrije i Hrvatske. Pri tome će njegovati i spomen na preminulu predsjednicu HAD-
a  Zagreb prof. dr .sc. Gretu Pifat Mrzljak, koja je utemeljila ovu nagradu. Vjerujemo da će 
Društvo uspješno nastaviti i svoju tradiciju prevođenja i publiciranja knjiga, koje će potom 



biti dostupne širem čitateljstvu, pogotovo zbog činjenice da smo već osmislili i preliminarni 
redoslijed mogućih novih knjiga. 
 
5. Prijateljstvo i suradnja 

Nastojat ćemo promicati daljnju suradnju između svih hrvatsko-austrijskih društava 
prijateljstva u Hrvatskoj, te suradnju s prijateljima iz austrijsko-hrvatskih društava, kao i s 
ostalim srodnim društvima i udrugama. Nadamo se da će svi biti zainteresirani za suradnju i 
da će se  tako u završnici pokazati koliko je rad naših hrvatsko-austrijska društva bio važan u 
ostvarivanju vizije priključivanja Hrvatske Europskoj uniji. 
  


