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Izvješće o radu Odbora za nagrade HATZ-a za 2018. 

 
Članovi:  prof. dr. sc. Bojan Jerbić, prof. dr. sc. Dražen Aničić,  

prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić,  
prof. dr. sc. Dubravko Rogale , prof. dr. sc. Drago Šubarić,  
prof. dr. sc. Marko Rogošić, prof. dr. sc. Sonja Grgić,  
prof. dr. sc. Zvonko Dragčević, prof. dr. sc. Krešimir Ćosić 

 
Odbor za nagrade HATZ-a održao je u prvoj polovici 2018. godini dvije sjednice: 06.03.2018. i 
05.04.2018., s zadaćom dodjele tradicionalnih nagrada Akademije: 
 

• Nagrada za životno djelo „Moć znanja“ 
• Godišnja nagrada „Rikard Podhorsky“ 
• Nagrada mladom znanstveniku „Vera Johanides“ 

 
Za 2018. godinu Odbor je zaprimio jedan prijedlog za Nagradu za životno djelo „Moć znanja“, 
niti jedan prijedlog za Godišnju nagradu „Rikard Podhorsky“ i 12 prijedloga za Nagradu 
mladom znanstveniku „Vera Johanides“. Nakon obrade pristiglih prijedloga i prikupljenih 
mišljenja izvjestitelja Odbor je odlučio predložiti sljedeće predloženike za nagrade: 
 
Nagrada za životno djelo: 

Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić – 6 glasova 
Nagrada mladom znanstveniku – Vera Johanides (4 nagrade): 

Dr.sc.Hrvoje Mikučić – 6 glasova 
Doc.dr.sc. Ivan Marković – 6 glasova 
Doc.dr.sc. Antun Jozinović – 6 glasova 
Dr.sc.Stjepan Picek – 6 glasova 

Nagrada mladom znanstveniku iz gospodarstva– Vera Johanides (1 nagrada): 
Dr.sc. Tomislav Penović – 6 glasova 

 
Treća sjednica Odbora za nagrade održana je 12. studenog 2018. godine s ciljem definiranja 
prijedloga za dodjelu nagrada HATZ-a za 2018. godinu. Na sjednici je odlučeno da će se 
raspisati natječaj za isti broj nagrada kao za 2017 godinu, odnosno: 1 nagrada za „Životno 
djelo“, 3 nagrade ‘Rikard Podhorsky‘i 5 nagrada mladim znanstvenicima ‘Vera Johanides‘. U 
dogovoru s Predsjednikom Akademije prof. dr. sc. V. Andročecom predloženo je povećanje 
iznosa za navedene nagrade za 2018. godinu kako slijedi: nagrada za „Životno djelo“ u iznosu 
od 15.000 kn bruto, nagrada ‘Rikard Podhorsky‘ u iznosu od 10.000 kn bruto, nagrada 
mladim znanstvenicima ‘Vera Johanides‘ u iznosu od 5.000,00 kn bruto. 
 
 
 

 
      Prof. dr. sc. Bojan Jerbić 
Predsjednik Odbora za nagrade 


