
DAN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2019.  

 
Svečana sjednica Senata u povodu 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu 

aula Sveučilišta u Zagrebu 
ponedjeljak 4. studenoga 2019. u 11 sati 

 

 

POPIS DOBITNIKA NAGRADA I PRIZNANJA 

 

 

Dobitnici počasnoga zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

u znanstvenom području prirodnih znanosti: 

 
dr. sc. Olga Kronja, redovita profesorica u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskoga 
fakulteta 

dr. sc. Mirko Primc, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkoga 
fakulteta 

 
 

u znanstvenom području tehničkih znanosti: 

 
dr. sc. Srećko Pegan, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskoga fakulteta 

dr. sc. Damir Kalpić, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva 

akademik Ignac Lovrek, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva 

dr. sc. Branka Zovko Cihlar, redovita profesorica u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva 

dr. sc. Ivan Dadić, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti 
 
dr. sc. Dorian Marjanović, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje 

 
dr. sc. Stanislav Bolanča, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Grafičkoga fakulteta 



u znanstvenom području biotehničkih znanosti: 

 
dr. sc. Tomislav Treer, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Agronomskoga fakulteta 

 

 

u znanstvenom području biomedicine i zdravstva: 

 
dr. sc. Ilija Kuzman, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskoga fakulteta 
 
dr. sc. Josip Kos, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarskoga fakulteta 
 
 
 

u znanstvenom području društvenih znanosti:  
 
 
dr. sc. Smiljana Leinert Novosel, redovita profesorica u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 
političkih znanosti 

dr. sc. Mario Plenković, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Grafičkoga fakulteta 

dr. sc. Petar Klarić, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Pravnoga fakulteta 

 
dr. sc. Petar Novoselec, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Pravnoga fakulteta 

dr. sc. Milan Matijević, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljskoga fakulteta 

 
 

u znanstvenom području humanističkih znanosti: 

 
dr. sc. Stipe Botica, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta 

dr. sc. Željka Fink Arsovski, redovita profesorica u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga 
fakulteta 
 
dr. sc. Dubravka Sesar, redovita profesorica u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta 
 
dr. sc. Mijo Korade, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskih studija 

dr. sc. Matija Berljak, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Katoličkoga bogoslovnoga 
fakulteta 

 

 



u umjetničkom području: 
 
art. Nenad Fabijanić, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskoga fakulteta 

art. Dragomir Vlahović, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskoga fakulteta 

art. Valter Dešpalj, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Muzičke akademije 

akademik Frano Parać, redoviti profesor u mirovini Sveučilišta u Zagrebu, Muzičke akademije 

 

 

Nagrada “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu 

 
Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. listopada 2019., Nagrada “Fran Bošnjaković” za 
godinu 2019. dodjeljuje se  

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 

 

dr. sc. Sandri Bischof, redovitoj profesorici Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkoga fakulteta 

dr. sc. Zvonimiru Guzoviću, redovitom profesoru Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje 

dr. sc. Hrvoju Ivankoviću, redovitom profesoru Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije 

dr. sc. Mladenu Vučiću, redovitom profesoru Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva 

 

 

Nagrada “Andrija Mohorovičić” Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu  
 

 
Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. listopada 2019., Nagrada “Andrija Mohorovičić” 
za godinu 2019. dodjeljuje se 

 
dr. sc. Hrvoju Buljanu, redovitom profesoru Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkoga 
fakulteta  

za ostvarene znanstvene rezultate i promicanje znanstvene discipline i struke, osobito fizike, te za izniman 
doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti. 

 
i 



akademiku Mirku Orliću, redovitom profesoru Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkoga 
fakulteta 

za ostvarene znanstvene rezultate i promicanje znanstvene discipline i struke, osobito geofizike, te za 
izniman doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti. 

 

 

DOBITNICI POSEBNIH PRIZNANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU  
 

Posebna priznanja dodjeljuju se: 

 
Ani Pintar, studentici Sveučilišta u Zagrebu, Agronomskoga fakulteta, za autorstvo i međunarodni uspjeh 
postera Bioassay for detecting the susceptibility of sugar beet on mesotrione residues in different soils.  

 
Ivi Primorac, studentici diplomskoga Studija dizajna Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskoga fakulteta, 
za izradu Tipografske šahovnice – službenoga vizualnoga identiteta predsjedanja Hrvatske Vijećem 
Europske unije / EU2020HR. 

 
Lovri Špremu, studentu Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskoga fakulteta i Tinu Puljiću, studentu 
Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti, za uspjeh na debatnim prvenstvima. 
 
Bruni Gavranoviću, mag. ing. comp. Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, za 
znanstveni rad prihvaćen na međunarodnoj konferenciji Applied Category Theory Conference. 

 
Petru Orliću, studentu Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, za postignut 
uspjeh na međunarodnom studentskom natjecanju International Mathematics Competition for University 
Students. 

 
Matiji Mrši, studentu Hrvatskoga vojnoga učilišta „Dr. Franjo Tuđman”, za postignut uspjeh na 
međunarodnom vojnom natjecanju Military Sports and Schooting Challenge. 

 
Matiji Di Giorgiu, Mateju Trupini, Tiliji Simon, Matku Trnačiću i Marku Nakiću, članovima 
studentske dramske skupine Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, za režiju i 
izvedbu predstave Otac utemeljitelj. 

 
Nediljku Jerkoviću, predsjedniku Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2017. - 2019. 
za iznimnu suradnju i predsjedanje Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2017. - 2019. 
 
Deniju Rkmanu, članu Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu i koordinatoru Odbora za studentsku 
zdravstvenu zaštitu Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za uspješnu koordinaciju Odbora za 
studentsku zdravstvenu zaštitu Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Danku Reliću, dr. med., članu Senata Sveučilišta u Zagrebu i dosadašnjem članu brojnih sveučilišnih 
tijela, za suradnju i rad u brojnim sveučilišnim tijelima. 



Ivanu Boti, mag. pol., dosadašnjem članu brojnih sveučilišnih tijela, za suradnju i dugogodišnji predani 
rad u sveučilišnim tijelima. 
 
Dušku Čizmiću Maroviću, suradniku Sveučilišta u Zagrebu, za poseban doprinos u pokretanju Hrvatskih 
sveučilišnih novina Universitas kao zajedničkoga projekta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu 
te za predani rad na tome medijskome projektu. 


