
 

 

 
  
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 4. sjednici održanoj 12. srpnja 2011. godine, donio je  
 
 

ODLUKU 

O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST 

ZA 2010. GODINU 

 
 

I. Nagradom za životno djelo nagrađuju se: 
 
- u području prirodnih znanosti: 
 
1. dr. sc. BISERKA KOJIĆ-PRODIĆ,  
zaslužna znanstvenica Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu 
 
- u području biomedicinskih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. PREDRAG KEROS,    
profesor emeritus Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
- u području tehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. OGNJEN BONACCI,  
redoviti profesor u trajnom zvanju Građevinsko-arhitektonskog fakulteta   
Sveučilišta u Splitu 
 
- u području biotehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. dr. h. c. BRANIMIR PRPIĆ, 
profesor emeritus Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu   
 
- u području društvenih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. RATKO ZELENIKA,  
redoviti profesor u trajnom zvanju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
 
- u području humanističkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. dr. h. c. DUŠKO KEČKEMET, 
umirovljeni redoviti profesor Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti  
i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu.  
 
 
 



 

 

II. Godišnjom nagradom za znanost nagrađuju se: 
 
 
- u području prirodnih znanosti: 
 
1. dr. sc. NEVENKO BILIĆ, 
znanstveni savjetnik Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu 
2. prof. dr. sc. KRISTIAN VLAHOVIČEK,  
izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu   
3. prof. dr. sc. ZORAN VONDRAČEK, 
redoviti profesor u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu  
 
- u području biomedicinskih znanosti: 
       
1. prof. dr. sc. ASJA ČELEBIĆ, 
redovita profesorica u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 
2. prof. dr. sc. MARIJAN KLARICA, 
redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
3. prof. dr. sc. NIVES PEĆINA-ŠLAUS, 
izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
  
- u području tehničkih znanosti: 
 
1. Znanstveni suradnici:  
prof. dr. sc. VILKO ŽILJAK, 
redoviti profesor Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
prof. dr. sc. KLAUDIO PAP, 
izvanredni profesor Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
dr. sc. IVANA ŽILJAK STANIMIROVIĆ,  
docentica Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
dr. sc. JANA ŽILJAK VUJIĆ, 
docentica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu  
 
- u području biotehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. DRAŽENKA KOMES,  
izvanredna profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu 
 
- u području društvenih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. NEVEN HRVATIĆ, 
redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
2. prof. dr. sc. MIRJANA KASAPOVIĆ, 
redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta političkih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
  
 



 

 

-  u području humanističkih znanosti: 
 
1. Znanstveni suradnici:  
dr. sc. AMIR KAPETANOVIĆ, 
viši znanstveni suradnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb  
dr. sc. DRAGICA MALIĆ, 
umirovljena znanstvena savjetnica u trajnom zvanju  
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 
dr. sc. KRISTINA ŠTRKALJ DESPOT, 
znanstvena suradnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 
2. prof. dr. sc. MARIO ŠLAUS, 
znanstveni savjetnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb. 
 
 

III. Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti 
nagrađuju se: 

 
-  u području biomedicinskih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. SAŠA OSTOJIĆ,  
izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
 
-  u području biotehničkih znanosti: 
 
1. prof. dr. sc. DRAGO ŠUBARIĆ,  
redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
 
-  u području humanističkih znanosti: 
 
1. akademik JOSIP BRATULIĆ, 
umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

                IV. Godišnjom nagradom znanstvenim novacima  
 nagrađuju se: 

 
- u području prirodnih znanosti: 
 
1. dr. sc. FILIP NAJMAN, 
znanstveni novak Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
- u području biomedicinskih znanosti: 
 
1. TONI BREŠKOVIĆ, dr. med. 
znanstveni novak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
 
 
 



 

 

- u području tehničkih znanosti: 
 
1. dr. sc. VEDRAN PODOBNIK,  
znanstveni novak Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
- u području biotehničkih znanosti: 

 
1. TANJA ŠEGVIĆ BUBIĆ, dipl. ing.  
znanstvena novakinja Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split 
 
- u području društvenih znanosti: 

 
1. dr. sc. EMILIA MIŠĆENIĆ,   
znanstvena novakinja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  
 
 
Ukupno je dodijeljeno 26 znanstvenih nagrada za 2010. godinu.  
 
 
KLASA:  061-03/11-02/00009 
URBROJ: 533-12-11-0001 
Zagreb, 12. srpnja 2011.   
 
                                  
              
                                PREDSJEDNIK 
         Hrvatskoga sabora   
                           i predsjednik Odbora za podjelu  
               državnih nagrada za znanost 
 
 
                Luka Bebić 
 
 
        
 
 
 
 
 
 


