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3. studenoga 2017. 

 

POPIS DOBITNIKA NAGRADA I PRIZNANJA  

 

Dobitnici počasnoga zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

u znanstvenom području prirodnih znanosti: 

 

 

1. dr. sc. Branko Kaitner, redoviti profesor u mirovini Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

 

2. dr. sc. Ivica Picek, redoviti profesor u mirovini Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

 

 

 

u znanstvenom području tehničkih znanosti: 

 

3. dr. sc. Đurđica Parac Osterman, redovita profesorica u mirovini Tekstilno-tehnološkoga 

fakulteta 

 

4. dr. sc. Đurđa Vasić- Rački, redovita profesorica u mirovini Fakulteta kemijskoga inženjerstva i 

tehnologije 

 

 

 

u znanstvenom području biomedicine i zdravstva: 

 

5. dr. sc. Nada Čikeš, redovita profesorica u mirovini Medicinskoga fakulteta  

 

6. dr. sc. Andrija Hebrang, redoviti profesor u mirovini Medicinskoga fakulteta 

 

7. dr. sc. Zdenka Kalođera, redovita profesorica u mirovini Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta 

 

8. dr. sc. Jadranka Keros, redovita profesorica u mirovini Stomatološkoga fakulteta 

 

 

 

u znanstvenom području biotehničkih znanosti: 

 

9. dr. sc. Dragutin Petošić, redoviti profesor u mirovini Agronomskoga fakulteta 

 

10. dr. sc. Branko Tripalo, redoviti profesor u mirovini Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 

 

 

 



u znanstvenom području društvenih znanosti: 

 

11. akademik Ivan Cifrić, redoviti profesor u mirovini Filozofskoga fakulteta  

 

 

 

u znanstvenom području humanističkih znanosti: 

 

12. akademik Pavao Pavličić, redoviti profesor u mirovini Filozofskoga fakulteta  

13. dr. sc. Živa Benčić-Primc, redovita profesorica u mirovini Filozofskog fakulteta 

 

 

u umjetničkom području: 

14.  akademik Nikša Gligo, redoviti profesor u mirovini Muzičke akademije  

15. akademik Stanislav Tuksar, redoviti profesor u mirovini Muzičke akademije 

 

 

Nagrada “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu 

 

Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 28. rujna 2017., Nagrada „Fran Bošnjaković“ za 

2017. godinu dodjeljuje se 

 

akademiku Mladenu Obadu Šćitarociju 

redovitom profesoru Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za zapažene rezultate u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu te za promicanje znanstvene 

discipline i struke 

 

i 

 

dr. sc. Mislavu Grgiću 

redovitom profesoru Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

za zapažene rezultate u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu te za promicanje znanstvene 

discipline i struke. 

 

 

 

 



Nagrada “Andrija Mohorovičić” Sveučilišta u Zagrebu za 2017. godinu 

 

Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 28. rujna 2017., Nagrada „Andrija Mohorovičić“ za 

2017. godinu dodjeljuje se 

 

akademiku Andreju Dujelli 

redovitom profesoru Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za ostvarene znanstvene rezultate, za promicanje znanstvene discipline i struke te za prijenos znanja i 

odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti 

 

i 

 

dr. sc. Ivanu Sondiju 

redovitom profesoru Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za ostvarene znanstvene rezultate, za promicanje znanstvene discipline i struke te za prijenos znanja i 

odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti. 

 

 

DOBITNICI POSEBNIH PRIZNANJA REKTORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 

Studenti: 

− Patrik Risteski, student Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za dva 

znanstvena rada koja su objavljena u vrhunskim znanstvenim časopisima međunarodnoga 

značaja – Nature Communications i EMBO Reports 

 

− Mira Medović, studentica Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za osvojeno prvo 

mjesto na međunarodnoj studentskoj projektnoj radionici Uređenje tematskoga parka 'Mala 

Hrvatska' u Krakowu u Republici Poljskoj 

 

− Dina Levačić, studentica Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prva 

Hrvatica koja je osvojila Trostruku krunu: u roku od 90 dana oplivala je Manhattan te preplivala 

kanale Catalinu i La Manche 

 

− Dominik Družeta, student Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za osvojeno 3. mjesto u 

kategoriji do 81 kilograma na Europskom prvenstvu seniora za džudaše u Varšavi u Republici 

Poljskoj u travnju 2017. 

 

 



Posebno priznanje: 

− Sandro Gašpar, student Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za unaprjeđenje 

međuinstitucijske suradnje i studentskoga standarda 

 

Profesori Sveučilišta u Zagrebu:  

− dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

za predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito kao dugogodišnji predsjednik Odbora za statutarna 

pitanja i dugogodišnji član Rektorskoga kolegija u širem sastavu, i za doprinos napretku 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

− dr. sc. Nikola Đaković, redoviti profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

za dugogodišnji predani rad u sveučilišnim tijelima, osobito za doprinose radu Povjerenstva za 

akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu, za 

pokretanje promotivno-preventivnoga programa 'Zdravo sveučilište' i za sudjelovanje u 

organizaciji zajedničkih tribina Sveučilišta i HAZU-a 'Inovacije i transfer tehnologije – poticaj 

gospodarskoga razvoja Hrvatske' 

 

− Nenad Milijaš, mag. inf., ravnatelj Studentskoga centra u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu,  

za izradu i provedbu investicijskoga projekta 'Sveučilišni kampus Varaždin, faza III – Studentski 

dom s pratećim sadržajima' te za doprinos unaprjeđenju studentskoga standarda na Sveučilištu u 

Zagrebu 

 

− dr. sc. Damir Knjaz, redoviti profesor Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

za predani rad u sveučilišnim tijelima i izniman doprinos razvoju sveučilišnoga športa 

 

 


