
 

 

 

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST, imenovan Odlukom 
Hrvatskoga sabora na sjednici 19. lipnja 2008. godine (Narodne novine, br. 75/2008.), na 
temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (Narodne novine, br. 
108/95., 104/97. i 142/98.), na 3. sjednici održanoj 8. srpnja 2010. godine, donio je  
 
            ODLUKU 

O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST 

ZA 2009. GODINU 
 

 

I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se: 
 
- u području prirodnih znanosti: 
 

1. akademik  STJEPAN GAMULIN,  
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  

 
- u području biomedicinskih znanosti: 
 
1. akademik IVICA KOSTOVIĆ, 
redoviti profesor u trajnom zvanju  

Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 
- u području tehničkih znanosti: 
 
1. akademik IVO SENJANOVIĆ,  
redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta strojarstva i brodogradnje   

Sveučilišta u Zagrebu  

 

- u području bio biotehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. FERDO BAŠIĆ,   
redoviti profesor u trajnom zvanju Agronomskog fakulteta   

Sveučilišta u Zagrebu  

 

- u području humanističkih znanosti: 
 
1. akademik AUGUST KOVAČEC, 
profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se: 
 

 

- u području prirodnih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. DRAŽEN ADAMOVIĆ, 
redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

2. prof. dr. sc. ADAM BENOVIĆ,  
znanstveni savjetnik Instituta za more i priobalje, Sveučilišta u Dubrovniku  

3. dr. sc. HRVOJE BULJAN, 
izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

- u području biomedicinskih znanosti: 
       
1. prof. dr. sc. BRUNO BARŠIĆ, 
redoviti profesor i specijalist infektolog  

Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran. Mihaljević“ u Zagrebu  

2. prof. dr. sc. SINIŠA VOLAREVIĆ, 
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

 

- u području tehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. HRVOJE IVANKOVIĆ,  
redoviti profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije  

Sveučilišta u Zagrebu 

2. Znanstveni suradnici:  
dr. sc. ANDREJ UCHYTIL, 
izvanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

dr. sc. ZRINKA BARIŠIĆ MARENIĆ, 
docentica Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

EMIR KAHROVIĆ, dipl. ing., 
honorarni asistent Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

- u području biotehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. DUŠKA ĆURIĆ,  
redovita profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta  

Sveučilišta u Zagrebu 

2. prof. dr. sc. GORDANA KRALIK,  
redovita profesorica u trajnom zvanju Poljoprivrednog fakulteta  

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

3. prof. dr. sc. JAGODA ŠUŠKOVIĆ,  
redovita profesorica u trajnom zvanju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

- u području društvenih znanosti: 
 
1. dr. sc. MARIJA GEIGER, 
znanstvena suradnica Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ u Zagrebu  

 

 

 



 

-  u području humanističkih znanosti: 
 

1.  dr. sc. JASNA GALJER,  
izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

2. akademik PETAR ŠIMUNOVIĆ, 
umirovljeni redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 

3. dr. sc. TAMARA TVRTKOVIĆ,  

znanstvena suradnica Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu  

 

 
III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti 

nagrađuju se: 
 
-  u području prirodnih znanosti: 
 
1. dr. sc. FRANKA MIRIAM BRUECKLER,  
docentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

-  u području biomedicinskih znanosti: 
 
1. dr. sc. GORAN ŠIMIĆ,  
izvanredni profesor Medicinskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

-  u području tehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. JOSIP MARUŠIĆ,  
redoviti profesor u trajnom zvanju Građevinskog fakulteta  

Sveučilišta u Zagrebu  

 

-  u području biotehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. ĐURO SENČIĆ,  
redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta  

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

 

-  u području društvenih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. NENAD PRELOG,  
redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zadru 

 

-  u području humanističkih znanosti: 
 
1. mr. sc. NIVES OPAČIĆ, 
umirovljena viša lektorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Godišnjom nagradom znanstvenim novacima 
nagrađuju se: 

 
- u području prirodnih znanosti: 
 
1. JADRANKA ŠEPIĆ, dipl. ing. 
znanstvena novakinja Instituta za oceanografiju i ribrarstvo  

Sveučilišta u Splitu 

 

- u području biomedicinskih znanosti: 
 
1. dr. sc. MORANA JAGANJAC,  
znanstvena novakinja Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu 

 

- u području tehničkih znanosti: 
 
1. TOMAŽ BERIŠA, dipl. ing.  
znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu 

 
- u području biotehničkih znanosti: 

 
1. IVANA NOVAK, dipl. ing. 
znanstvena novakinja Prehrambeno tehnološkog fakulteta   

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

 

- u području društvenih znanosti: 
 

1. ŽELJKO PEDIŠIĆ, prof.  
znanstveni novak Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

- u području humanističkih znanosti: 
 
1. dr. sc. MAŠA KOLANOVIĆ,  
znanstvena novakinja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

Ukupno je dodijeljena 31 znanstvena nagrada za 2009. godinu.  
 
 
KLASA:    061-03/10-01/00003 

URBROJ:  533-12-10-0001 

Zagreb,  8. srpnja  2010. 

 
 
 
              
                                                     PREDSJEDNIK 
         Hrvatskoga sabora   
                           i predsjednik Odbora za podjelu  
               državnih nagrada za znanost 
 
 
                Luka Bebić 


