
DAN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

3. studenoga 2016. 

 

POPIS DOBITNIKA NAGRADA I PRIZNANJA  

 

Dobitnici počasnoga zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

u znanstvenom području prirodnih znanosti: 

 

1. dr. sc. IVAN HABDIJA, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta 

 

 

u znanstvenom području tehničkih znanosti: 

 

2. dr.  sc. DUBRAVKA BJEGOVIĆ, redovita profesorica u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, 

Građevinskoga fakulteta 

 

3. dr. sc. TONKO ĆURKO, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva 

i brodogradnje  

 

4. dr. sc. TOMISLAV FILETIN, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje 

 

 

u znanstvenom području biomedicine i zdravstva: 

 

5. dr. sc. JOSIP ĐELMIŠ, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskoga 

fakulteta  

6. dr. sc. ĐURO HUBER, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarskoga 

fakulteta 

 

 

u znanstvenom području biotehničkih znanosti: 

 

7. dr. sc. VESNA PAVIĆ, redovita profesorica u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Agronomskoga 

fakulteta 

 

8. dr. sc. DASLAV HRANUELI, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-

biotehnološkoga fakulteta 

 

 

u znanstvenom području društvenih znanosti: 

 

9. dr. sc. STJEPAN HRANJEC, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljskoga 

fakulteta  

 



u znanstvenom području humanističkih znanosti: 

 

10.  dr. sc. NIKOLA HOHNJEC, redoviti profesor u mirovini Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta  

 

11.  akademkinja DUNJA FALIŠEVAC, redovita profesorica u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, 

 Filozofskoga fakulteta 

 

u umjetničkom području: 

 

12.  art. EMIL-ROBERT TANAY, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Akademije 

likovnih umjetnosti 

 

 

Nagrada “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu 

 

Na temelju odluke Senata od 11. listopada 2016., Nagrada „Fran Bošnjaković“ za 2016. godinu 

dodjeljuje se 

 

dr. sc. KREŠIMIRU KOŠUTIĆU 
 
redovitom profesoru Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta kemijskoga inženjerstva i  

tehnologije 
 
za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti, za promicanje znanstvene  

discipline i struke te za osobit doprinos u prijenosu znanja i odgoju mladih stručnjaka u  

području tehničkih znanosti 

 

i 

 
dr. sc. SVENU LONČARIĆU 
 
redovitom profesoru Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

 

za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti, za promicanje znanstvene  

discipline i struke te za osobit doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u  

području tehničkih znanosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagrada “Andrija Mohorovičić” Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu 

 

Na temelju odluke Senata od 11. listopada 2016., Nagrada „Andrija Mohorovičić“ za 2016. godinu 

dodjeljuje se 

 

dr. sc. MARIJANU HERAKU 

redovitom profesoru Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

za ostvarene znanstvene rezultate i promicanje znanstvene discipline i struke, osobito geofizike i 

seizmologije, te za izniman doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području 

prirodnih znanosti. 

 

 

DOBITNICI POSEBNIH PRIZNANJA REKTORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

Studenti Sveučilišta u Zagrebu koji su postigli uspjeh međunarodnog značaja u ak. god. 2015./2016. 

 

---- Josip Skejo, student Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta za 

postignut međunarodni uspjeh u znanstvenom i stručnom radu  

---- Iva Komesar,  studentica Sveučilišta u Zagrebu, Grafičkoga fakulteta za osvojeno prvo 

mjesto na 20. Međunarodnom fotografskom natječaju Blaž Baromić  

---- Franka Grubišić, Viktor Mihoković i Luka Zalović studenti Sveučilišta u Zagrebu, 

Geodetskoga fakulteta za osvojeno prvo mjesto na međunarodnom natjecanju CLGE 

Students Contest 2016 u kategoriji „Geodesy and Topography“  

---- Martin Gojun, student Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije za osvojeno prvo mjesto na Međunarodnom skupu studenata tehnologije X 

(MSST X) u Novom Sadu za najbolji znanstveni rad iz područja kemijskoga inženjerstva, 

naftno-petrokemijskoga inženjerstva i zaštite životne sredine  

---- Ekaterina Drobat, studentica Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološkoga 

fakulteta, Mateja Gazivoda i Ivan Petruša, studenti Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskoga 

fakulteta za osvojeno prvo mjesto na međunarodnom natjecanju ECOTROPHELIA 

EUROPE u kategoriji inovativnosti – kreiranje ekoinovativnoga prehrambenoga proizvoda 

---- Luka Banjšak, student Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkoga fakulteta zbog izbora za 

predsjednika Europske udruge studenata dentalne medicine (EDSA)  

---- Ivan Oršolić, student Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike za 

najbolje rješenje na Međunarodnom ljetnom susretu mladih stručnjaka iz sigurnosti 

International Security Summer Camp   



---- Božo Starčević, student Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkoga fakulteta za osvojeno peto 

mjesto u hrvanju grčko-rimskim stilom na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016.  

---- Ivan Krpan, student Sveučilišta u Zagrebu, Muzičke akademije za osvojeno prvo mjesto 

na Međunarodnom pijanističkom natjecanju u Ettlingenu u Njemačkoj i za osvojeno treće 

mjesto na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Frederic Chopin u Moskvi u Rusiji  

 

Posebno priznanje:  

---- Petar Labrović, student Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta za 

unaprjeđenje studentskoga standarda 

 

 

Profesori Sveučilišta u Zagrebu:  

 

---- dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, Pravnoga fakulteta za 

predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito kao dugogodišnjem članu Odbora za 

statutarna pitanja, i za doprinos napretku Sveučilišta u Zagrebu  

 

---- dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga 

fakulteta za dugogodišnji predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito za doprinos radu 

Odbora za istraživanje, razvoj i tehnologiju i za promicanje germanističke lingvistike na 

Sveučilištu u Zagrebu 

 

---- dr. sc. Nedjeljko Perić, redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva i dr. sc. Mislav Grgić, redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva za predani i angažiran rad u sveučilišnim tijelima kao i za 

izradu i provedbu strateškoga investicijskoga projekta „Inovacijski centar Nikola Tesla“ na 

Sveučilištu u Zagrebu  

 

---- dr. sc. Bruno Zelić, redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta kemijskoga 

inženjerstva i tehnologije za predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito kao članu 

Rektorskoga kolegija u širem sastavu, a posebno za osnivanje tvrtke kćeri (spin-off) 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i doprinos razvoju transfera tehnologije na 

Sveučilištu u Zagrebu  

 

---- dr. sc. Zrinko Čustonja, docent Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkoga fakulteta za 

organizaciju Europskih sveučilišnih igra Zagreb – Rijeka 2016.  

 

---- dr. sc. Igor Kanižaj, docent Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti i Davor 
Švaić, docent umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Akademije dramske umjetnosti za 

predani rad te vrijedan doprinos u organizaciji i provedbi Smotre Sveučilišta u Zagrebu 

2015.  

 



---- dr. sc. Mario Konecki, docent Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike 

za doprinos vidljivosti Sveučilišta u Zagrebu izgradnjom novih mrežnih stranica Sveučilišta 

te kao mladom znanstveniku za četiri znanstvena rada nagrađena na međunarodnim 

konferencijama  

 

---- dr. sc. Gordana Rusak, redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta za dugogodišnji predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito za 

doprinose radu Odbora za upravljanje kvalitetom i unaprjeđenju sustava kvalitete na 

Sveučilištu u Zagrebu  

 

---- dr. sc. Zoran Nakić, redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftnoga 

fakulteta za predani i angažirani rad u sveučilišnim tijelima, osobito za doprinos radu 

Odbora za znanost i međunarodnu suradnju, osobito za koordiniranje rada Konzorcija 

EIT-KIC (European Institute of Technology - Knowledge Innovation community) Raw 

materials na Sveučilištu u Zagrebu  

 

---- dr. sc. Nada Čikeš, redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskoga fakulteta za 

dugogodišnji predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito kao dugogodišnjoj članici 

Rektorskoga kolegija u širem sastavu, i  za doprinos napretku Sveučilišta u Zagrebu  


