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Svečana podjela 

 „Državnih nagrada za znanost“ 

za 2016. godinu 

 

Hrvatski sabor 

„dvorana Josipa Šokčevića“ 

Srijeda, 13. prosinca 2017. 

 

PROGRAM 

 

Napomena: Voditeljica programa je gđa Marija Šorša, dramska pedagoginja Dramskoga 

studija „Tirena“. 

 

13:00 Himna Republike Hrvatske, u izvedbi zbora Opere Hrvatskog narodnog 

kazališta 

  

 Uvodno obraćanje Gordana  Jandrokovića, predsjednika Hrvatskog sabora  

Podjela nagrada:  

 

 I. Državna nagrada za životno djelo  

 

Napomena: nagrade za životno djelo dodjeljuje Gordan Jandroković, predsjednik 

Hrvatskog sabora 

 

Čitanje obrazloženja predsjednika stručnih povjerenstava o dobitnicima: 

  

1. Za Stručno povjerenstvo za područje prirodnih znanosti 

                           prof. dr. sc. AMIR HAMZIĆ 

  

2. Za Stručno povjerenstvo za područje tehničkih znanosti 

   prof. dr. sc. NEDJELJKO PERIĆ 

  

3. Za Stručno povjerenstvo za područje biomedicine i zdravstva  

                           prof. dr. sc. MARIASTEFANIA ANTICA 

            

4. Za Stručno povjerenstvo za biotehničkih znanosti 

                           prof. dr. sc. VLADO GUBERAC 

  

5. Za Stručno povjerenstvo za područje društvenih znanosti 

                           prof. dr. sc. IVO DRUŽIĆ 

  

6. Za Stručno povjerenstvo za područje humanističkih znanosti 

                           prof. dr. sc. ERNA BANIĆ-PAJNIĆ 

                        

 Ceremonija uručivanja nagrada za životno djelo: 

- uručivanje povelje dr. sc. Marinku Oluići 

- uručivanje povelje akademiku Leu Budinu 

- uručivanje povelje akademkinji Vidi Demarin 

- uručivanje povelje akademkinji Vlasti Piližota 
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- uručivanje povelje prof. dr. sc. Branimiru Šverku 

- uručivanje povelje akademiku Milivoju Solaru 

 

Napomena:    nagrade za znanost dodjeljuje prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti 

i obrazovanja 

 

II. Godišnja nagrada za znanost  

 

Obrazloženja čitaju:   

  

1. Za Stručno povjerenstvo za područje prirodnih znanosti 

                        prof. dr. sc. AMIR HAMZIĆ 

  

2. Za Stručno povjerenstvo za područje tehničkih znanosti 

   prof. dr. sc. NEDJELJKO PERIĆ 

  

3. Za Stručno povjerenstvo za područje biomedicine i zdravstva  

                       prof. dr. sc. MARIASTEFANIA ANTICA 

            

4. Za Stručno povjerenstvo za biotehničkih znanosti 

                        prof. dr. sc. VLADO GUBERAC 

  

5. Za Stručno povjerenstvo za područje društvenih znanosti 

                        prof. dr. sc. IVO DRUŽIĆ 

  

6. Za Stručno povjerenstvo za područje humanističkih znanosti 

                        prof. dr. sc. ERNA BANIĆ-PAJNIĆ 

 

Ceremonija uručivanja nagrada za znanost 

- uručivanje povelje dr. sc. Robertu Vianellu 

- uručivanje povelje dr. sc. Nilsu Paaru 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Nevenu Duiću 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Karolju Skali 

- uručivanje povelje izv. prof. dr. sc. Sandru Nižetiću 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Ines Drenjančević 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Danki Grčević 

- uručivanje povelje izv. prof. dr. sc. Ani Jerončić 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Darku Kišu 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Zoranu Hercegu 

- uručivanje povelje izv. prof. dr. sc. Jelki Pleadin 

- uručivanje povelje izv. prof. dr. sc. Jeleni Kuvač Kraljević 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Damiru Sekuliću 

- uručivanje povelje dr. sc. Dragi Čengiću 

- uručivanje povelje dr. sc. Katarini Horvat-Levaj 

- uručivanje povelje akademiku Mislavu Ježiću 

- uručivanje povelje izv. prof. dr. sc. Mariji Pehar 

 

 

 

 



3 

 

Napomena:     nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti dodjeljuje prof. dr. sc. 

Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja 

 

               III. Godišnja državna nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti 

 

Obrazloženja čitaju:   

  

1. Za Stručno povjerenstvo za područje prirodnih znanosti 

                        prof. dr. sc. AMIR HAMZIĆ 

  

   2. Za Stručno povjerenstvo za područje biomedicine i zdravstva  

                       prof. dr. sc. MARIASTEFANIA ANTICA 

            

3. Za Stručno povjerenstvo za biotehničkih znanosti 

                        prof. dr. sc. VLADO GUBERAC 

  

4. Za Stručno povjerenstvo za područje društvenih znanosti 

                        prof. dr. sc. IVO DRUŽIĆ 

  

5. Za Stručno povjerenstvo za područje humanističkih znanosti 

                        prof. dr. sc. ERNA BANIĆ-PAJNIĆ 

 

Ceremonija uručivanja godišnjih državnih zagrada za popularizaciju i 

promidžbu znanosti 

- uručivanje povelje izv. prof. dr. sc. Damjanu Franjeviću 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Mirni Šitum 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Bori Mioču 

- uručivanje povelje prof. dr. sc. Vladimiru Ciniju, prof. dr. sc. Jasni Horvat, 

doc. dr. sc. Josipi Mijoč i Ani Zrnić, mag. oec. 

- uručivanje povelje dr. sc. Zorici Vitez 

 

 

Napomena:    nagrade za znanstvene novake dodjeljuje prof. dr. sc. Blaženka Divjak, 

ministrica znanosti i obrazovanja 

 

                       IV.  Godišnja državna nagrada znanstvenim novacima  

 

Obrazloženja čitaju:   

  

1. Za Stručno povjerenstvo za područje prirodnih znanosti 

                        prof. dr. sc. AMIR HAMZIĆ 

  

2. Za Stručno povjerenstvo za područje tehničkih znanosti 

   prof. dr. sc. NEDJELJKO PERIĆ 

  

3. Za Stručno povjerenstvo za područje biomedicine i zdravstva  

                       prof. dr. sc. MARIASTEFANIA ANTICA 

            

4. Za Stručno povjerenstvo za biotehničkih znanosti 

                        prof. dr. sc. VLADO GUBERAC 
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5. Za Stručno povjerenstvo za područje humanističkih znanosti 

                        prof. dr. sc. ERNA BANIĆ-PAJNIĆ 

 

Ceremonija uručivanja godišnjih državnih nagrada znanstvenim novacima 

            -           uručivanje povelje Luciji Validžić, mag. math. 

            -           uručivanje povelje dr. sc. Mirku Poljaku 

            -           uručivanje povelje dr. sc. Markou Geriću 

            -           uručivanje povelje doc. dr. sc. Dariji Lemić 

-           uručivanje povelje dr. sc. Josipu Mihaljeviću 

 
 

Obraćanje prof. emeritusa Branimira Šverka  

 

Obraćanje ministrice prof.dr.sc. Blaženke Divjak 

 

Glazbeni program: „Moja domovina“, u izvedbi zbora Opere Hrvatskog 

narodnog kazališta 

 

  Zajednička fotografija 

 

cca 14:30 Završetak programa 
 

 

   

 


