
 
 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, 26. srpnja 2019. 

 

Nagradu Soljačić u iznosu od 5.000 američkih dolara osvojila je Iva Barać, učenica 3. gimnazije 

iz Splita. 

Prilikom dodjele Nagrade Soljačić, posebnim priznanjima i financijskim iznosom od 2.500 kuna 

Ministarstvo će nagraditi učenicu sa 100 posto riješenosti ispita iz dvaju predmeta (Iva Barać, 

III. gimnazija Split) te učenike strukovnih škola koji imaju 100 posto riješen ispit na jednom od 

ispita državne mature (Lukas Božić, Gospodarska škola Istituto professionale Buje; Dino 

Držaić, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb; Karlo Kolar, Tehnička škola Ruđera 

Boškovića, Zagreb; Vedran Zović, Tehnička škola Pula). 

Dodatno, za izniman rezultat iz ispita Hrvatskoga jezika, Matematike i obveznoga stranog 

jezika na višoj, A razini, bit će nagrađeno 20 učenika, a njima će nagrade biti uručene sljedeći 

tjedan prilikom dodjele Nagrade Sakač. Imena učenika bit će objavljena na samome 

proglašenju. 

 

 

O NAGRADI SOLJAČIĆ: 

 

Dodjeljuje se od 2015. godine. 

 

Riječ je o nagradi koja je utemeljena financijskom donacijom hrvatskoga znanstvenika Marina 

Soljačića, koji je dodjeljuje zajedno s ministricom znanosti i obrazovanja. 

Marin Soljačić odlučio je financirati ovu nagradu kako bi odao posebno priznanje mladim 

ljudima u Hrvatskoj, iznimno talentiranima za fiziku i matematiku, kako bi pokazao da se 

izvrsnost prepoznaje i cijeni te mladim ljudima dao dodatnu motivaciju za daljnji akademski 

rad i napredak. 

Kriterij za dodjelu Nagrade Soljačić u iznosu od pet tisuća američkih dolara određuje da 

je dobitnik/ca Nagrade maturant/ica koji/a na državnoj maturi postigne:  

 najbolji rezultat/najviši postotak riješenosti testa iz Matematike (A razina) + 

postotak iz Fizike; 

 ako dvoje ili više maturanata/ica imaju jednako visoki postotak riješenosti testova 

prema prvom kriteriju, u kriterij ulaze i rezultati testa iz Hrvatskoga jezika (s time 

da se Hrvatski A boduje 20% više nego Hrvatski B);  

 ako i nakon toga kriterija dvoje ili više maturanata/ica imaju jednako visoki 

postotak riješenosti testa, nagradu će dijeliti svi takvi kandidati. 


