
 
 

 

 

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, 
imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 16. ožujka 2012. godine 
(Narodne novine, br. 35/2012.), na temelju Zakona o hrvatskim državnim 
nagradama za znanost (Narodne novine, br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na 2. 
sjednici održanoj 13. srpnja 2012. godine donio je  
  

ODLUKU  

O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST 

ZA 2011. GODINU 
 

I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se: 
 
- u području prirodnih znanosti: 
 

1. prof. dr. sc. VITOMIR ŠUNJIĆ, 
umirovljeni redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  

Sveučilišta u Zagrebu 

 
- u području biomedicinskih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. FILIP ČULO,    
redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta  

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

 
- u području tehničkih znanosti: 
 
1. akademik ELSO KULJANIĆ, 
umirovljeni redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci  

 

- u području biotehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. BOGDAN CVJETKOVIĆ, 
umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju Agronomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

- u području društvenih znanosti: 
 

1. akademik DAVORIN RUDOLF,  
umiorvljeni redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu  

 
- u području humanističkih znanosti: 
 
1. akademkinja ANICA NAZOR,  
umirovljena znanstvena savjetnica Staroslavenskog instituta u Zagrebu. 



 
 

            II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se: 

 

 

- u području prirodnih znanosti: 
 
1. dr. sc. TOMISLAV DOMAZET-LOŠO, 
znanstveni suradnik Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu 

2. prof. dr. sc. HRVOJE ŠIKIĆ,  
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  

Sveučilišta u Zagrebu   

  

- u području biomedicinskih znanosti: 
       
1. prof. dr. sc. MILOŠ JUDAŠ, 
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

2. prof. dr. sc. IVONA MLADINEO, 
izvanredna profesorica Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu 

3. prof. dr. sc. ZRINKA TARLE, 
redovita profesorica u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta  

Sveučilišta u Zagrebu  

  

- u području tehničkih znanosti: 
 
1. dr. sc. HRVOJE KUŠIĆ, 
viši znanstveni suradnik Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu  

2. prof. dr. sc. IVAN PETROVIĆ, 
redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva  

Sveučilišta u Zagrebu  

 
- u području biotehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. KATA GALIĆ,  
redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta  

Sveučilišta u Zagrebu 

2. prof. dr. sc. DASLAV HRANUELI, 

redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta  

Sveučilišta u Zagrebu 

 

- u području društvenih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. GORAN MARKOVIĆ, 
izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

2. Znanstveni suradnici: 
prof. dr. sc. JOSIP MIKULIĆ, 
docent Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. DARKO PREBEŽAC, 
redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta  

Svečilišta u Zagrebu 

 

 



 
 

-  u području humanističkih znanosti: 
 

1. dr. sc. HRVOJE GRAČANIN, 
docent Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

2. akademkinja MILENA ŽIC-FUCHS, 
redovita profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

3. prof. dr. sc. PREDRAG MARKOVIĆ, 
izvanredni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti 
nagrađuju se: 

 
-  u području prirodnih znanosti: 
 
1. dr. sc. ŽELJKA FUCHS,  
docentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu 

 
-  u području biomedicinskih znanosti: 
 
1. dr. sc. VELJKO ĐORĐEVIĆ,  
subspecijalist iz socijalne psihijatrije, docent Medicinskog fakulteta  

Sveučilišta u Zagrebu 

 

-  u području tehničkih znanosti: 
 
1. dr. sc. ZLATKO KARAČ,  
docent Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

-  u području biotehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. VERICA DRAGOVIĆ-UZELAC,  
izvanredna profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta  

Sveučilišta u Zagrebu 

 

-  u području humanističkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. DAMIR AGIČIĆ,  
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

                IV. Godišnjom nagradom znanstvenim novacima  
 nagrađuju se: 

 
- u području prirodnih znanosti: 
 
1. dr. sc. MARIJA BRGLES, 
znanstvena novakinja Imunološkog zavoda d.d. u Zagrebu  

 



 
 

- u području biomedicinskih znanosti: 
 
1. dr. sc. MARINA BABIĆ ČAČ, 
znanstvena novakinja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 

- u području tehničkih znanosti: 
 
1. DINO LOVRIĆ, dipl. ing.,  
znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje  

Sveučilišta u Splitu 

 
- u području biotehničkih znanosti: 

 
1. dr. sc. STELA JOKIĆ, 
znanstvena novakinja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 

 

 

Ukupno je dodijeljeno 29 znanstvenih nagrada za 2011. godinu.  
 
 
 
 
KLASA:   061-03/12-01/00003 

URBROJ: 533-19-12-0001 

Zagreb, 13. srpnja 2012.   

              

 

                          

                                         
          PREDSJEDNIK 
         Hrvatskoga sabora   
                           i predsjednik Odbora za podjelu  
               državnih nagrada za znanost 
 
                Boris Šprem 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


