
DAN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2020. 

 

POPIS DOBITNIKA NAGRADA I PRIZNANJA  

 

 

Dobitnici počasnoga zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

u znanstvenom području tehničkih znanosti: 
 

 dr. sc.  Borivoj Modlic, redoviti profesor u mirovini Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu 

 
 dr. sc.  Nedjeljko Perić, redoviti profesor u mirovini Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu 
 
 
u znanstvenom području biotehničkih znanosti: 

 
 dr. sc.  Branka Aničić, redovita profesorica u mirovini Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 
 

 dr. sc.  Ivica Grbac, redoviti profesor u mirovini Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 

 dr. sc.  Joso Vukelić, redoviti profesor u mirovini Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
 
 
u znanstvenom području društvenih znanosti: 
 

 dr. sc.  Ivo Družić, redoviti profesor u mirovini Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 

 dr. sc.  Lovorka Galetić, redovita profesorica u mirovini Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

 
 dr. sc.  Željko Hutinski, redoviti profesor u mirovini Fakulteta organizacije i informatike 

Sveučilišta u Zagrebu 
 

 dr. sc.  Ljubo Jurčić, redoviti profesor u mirovini Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 

 dr. sc.  Vlado Leko, redoviti profesor u mirovini Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 

 dr. sc.  Vlatko Previšić, redoviti profesor u mirovini Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 

 dr. sc.  Velimir Srića, redoviti profesor u mirovini Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
 



u znanstvenom području humanističkih znanosti: 
 

 dr. sc.  Vesna Mildner, redovita profesorica u mirovini Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

  
dr. sc.  Drago Roksandić, redoviti profesor u mirovini Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

 

u umjetničkom području: 

 art.  Peruško Bogdanić, redoviti profesor u mirovini Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta 
u Zagrebu 
 

 art.  Nenad Puhovski, redoviti profesor u mirovini Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta 
u Zagrebu 

 

 
Nagrada “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu 

 
Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 13. listopada 2020., Nagrada „Fran Bošnjaković“ 
za 2020. godinu dodjeljuje se 

 
dr. sc. Vedranu Mornaru  

redovitom profesoru Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
 

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 2020. godinu 

 
Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. rujna 2020., Nagrada „Andrija Mohorovičić“ za 
2020. godinu dodjeljuje se 

 
dr. sc. Zoranu Vondračeku    

redovitom profesoru Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

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

 



Nagrada “Andrija Štampar” Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu 

 
Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 13. listopada 2020., Nagrada „Andrija Štampar“ za 
2020. godinu dodjeljuje se 

 
za ostvarene znanstvene rezultate i promicanje znanstvene discipline i struke te za izniman doprinos 
u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području biomedicinskih znanosti 

 
dr. sc. Borisu Brkljačiću   
redovitom profesoru Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

dr. sc. Milošu Judašu   
redovitom profesoru Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

dr. sc. Željku Grabareviću   
redovitom profesoru Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

dr. sc. Asji Čelebić   
redovitoj profesorici Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      

dr. sc. Branki Zorc   
redovitoj profesorici Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 
Nagrada Ars summa Universitatis Sveučilišta u Zagrebu za 2020. godinu 

Na temelju odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu od 13. listopada 2020., Nagrada Ars summa 
Universitatis za 2020. godinu dodjeljuje se 

 
za promicanje umjetničke discipline i struke, nacionalne kulture i umjetnosti te za izniman doprinos u 
prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u umjetničkom području arhitekture  

 
dr. art. Nenadu Fabijaniću   
redovitom profesoru Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

i 

art. Ines Krasić   
redovitoj profesorici Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 
 

 

 

 



Dobitnici počasnih medalja Sveučilišta u Zagrebu  

 
Na temelju odluke rektora i Rektorskoga kolegija Sveučilišta u Zagrebu od 9. listopada 2020., Zlatna 
počasna medalja za 2020. godinu dodjeljuje se 

 

 akademiku Zvonku Kusiću, predsjedniku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u mandatu 
od 2011. do 2018. godine, za iznimnu kolegijalnost, uspješnu suradnju i neprekidnu povezanost 
najviše znanstvene i umjetničke institucije u Republici Hrvatskoj sa Sveučilištem u Zagrebu. 
 

 Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za izniman doprinos svojom stručnom 
djelatnošću za dokumentiranje zatečenoga stanja metodom 3D, lasersko skeniranje i 
fotogrametriju terena i objekata Sveučilišta u Zagrebu oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. 
 

 Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za izniman doprinos svojom stručnom 
djelatnošću za pregled, procjenu i sanaciju materijalne štete na Sveučilištu u Zagrebu nastale 
kao posljedica potresa 22. ožujka 2020. 
 

 Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, za izniman doprinos svojom kliničkom 
djelatnošću za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja svih sudionika naše akademske zajednice i šire 
tijekom pandemije bolesti COVID-19.  
 

 zapovjedniku Hrvatskoga vojnoga učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, general-pukovniku Mati 
Pađenu, za svesrdnu i žurnu pomoć u ostvarenju nesmetanoga odvijanja nastavnoga procesa 
na Sveučilištu u Zagrebu nakon potresa 22. ožujka 2020. i tijekom pandemije bolesti 
COVID-19.   

 

 
DOBITNICI POSEBNIH PRIZNANJA REKTORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje posebno priznanje: 

 

 Daliji Alić, studentici Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, za autorstvo i 
međunarodni uspjeh kratkometražnoga igranoga filma Pečat.  
 

 Dominiku Vezmaru, studentu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, za 
značajan doprinos promicanju međunarodne suradnje Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 Ivanu Novaku, studentu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 
postignut uspjeh na međunarodnom studentskom natjecanju International Mathematics 
Competition for Univeristy Students.  
 



 Kristini Tomić, sveučilišnoj prvostupnici talijanskoga jezika i književnosti i pedagogije 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za status vrhunske tekvandoašice tijekom 
studiranja te za plasman na Olimpijske igre u Japanu (2021.). 
 

 Karmen Polović, studentici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izradu 
kostimografije za operu A Mad King Idomeneo skladatelja W. A. Mozarta, A. Campre i P. M. 
Davisa, izvedenu u crkvi Église du Pasquart u švicarskom Bielu. 
 

 Studentima članovima studentske ekipe prve pomoći StEPP:  
Jeleni Krpan, studentici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
Lei Tomašić, Piji Saskiji Müller, Luciji Batur, Barbari Vukić i Filipu Živiću, studentima 
Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,  
Matiji Livaiću, studentu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Moniki Vodopija i Antoniji Vuletić, studenticama Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, i  
Ivori Sošić, studentici Akademije dramske umjetnosti i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, 
za projekt Diskursi shizofrenije – prvi hrvatski studentski interdiciplinarni kongres o 
shizofreniji.  

 Terezi Fofić, studentici-kadetkinji Hrvatskoga vojnoga učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, za 
predani humanitarni rad, osobito za nesebičnu brigu i pomoć kadetkinjama i kadetima 
tijekom pandemije bolesti COVID-19. 
 

 Josipi Smoljo, studentici Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
obnašateljici dužnosti predsjednice i bivšoj zamjenici predsjednika Studentskoga zbora 
Sveučilišta u Zagrebu, za iznimnu suradnju, predsjedanje Studentskim zborom Sveučilišta u 
Zagrebu i za poboljšanje studentskoga standarda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


