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Izvješće o radu Odbora za nagrade HATZ-a za 2021. 
 

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 

 
 
Uslijed situacije s koronavirusom COVID-19 Odbor za nagrade HATZ-a je tijekom 2021. 
godine održavao svoje sjednice online. Prema planu za 2021. godinu Odbor za nagrade 
HATZ-a pokrenuo je natječaj za nagrade HATZ-a za 2020. godinu u sljedećim kategorijama: 1 
nagrada za „Životno djelo“, 3 nagrade „Rikard Podhorsky“ i 5 nagrada mladim 
znanstvenicima „Vera Johanides“. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske raspisala je u 
siječnju 2021. godine (u vremenu od 11. siječnja do 13. ožujka 2021.) Natječaj za dodjelu 
Nagrada HATZ-a za 2020. godinu. Obavijest o Natječaju objavljena je na službenoj mrežnoj 
stranici Akademije (www.hatz.hr) te elektroničkim putem dostavljena članovima HATZ-a. 
Na ovogodišnji natječaj za Nagrade HATZ-a za 2020. godinu prijavilo se 9 kandidata: 
 

• 1 za Nagradu za životno djelo „Moć znanja“,  
• 4 za Godišnju nagradu „Rikard Podhorsky“ , te 
• 4 za Nagradu mladim znanstvenicima Vera Johanides  (nije bilo prijavljenih kandidata 

iz gospodarstva). 
 
Nakon evaluacijskog postupka i sjednice Odbora za nagrade, a potvrđeno na sjednici 
Predsjedništva, odlučeno je da će HATZ dodijeliti 8 nagrada kandidatima kako slijedi: 
 

Nagrada za životno djelo „Moć znanja“  Prof. dr. sc. Jagoda Šušković 
Godišnja nagrada „Rikard Podhorsky“ 
 
  

Prof. dr. sc. Igor Kuzle 
Prof. dr. sc. Goran Martinović 
Prof. dr. sc. Bruno Zelić 

Nagrada mladim znanstvenicima  
„Vera Johanides“ 

Dr. sc. Iva Čanak 
Doc. dr. sc. Marko Đurasević 
Dr. sc. Tihomir Kovač 
Doc. dr. sc. Ivan Vidović 

 
Na 69. sjednici Uprave HATZ-a održanoj 2. veljače 2021. godine predsjednik Akademije 
tehničkih znanosti Hrvatske, prof. dr. sc. Vladimir Andročec, donio je odluku o dodjeli 
medalje HATZ-a prof. emer. dr. sc. Nedjeljku Periću. 
Prof. emer. dr. sc. Nedjeljko Perić se istaknuo u promoviranju imena i djelovanja Akademije 
posebno kroz iskazivanje inicijative za osnivanje Gospodarskog vijeća unutar HATZ-a koje 
okuplja vrhunske stručnjake iz gospodarstva. Uz povezivanje gospodarstva s tehničkih i 



biotehničkim znanstvenim područjem, prof. emer. dr. sc. Nedjeljko Perić zaslužan je i za 
privlačenje novih podupirućih članova koji svojim članskim doprinosima uvelike pomažu u 
radu Akademije.  
 
Također, na 71. sjednici Uprave HATZ-a održanoj 16. ožujka 2021. godine predsjednik 
Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, prof. dr. sc. Vladimir Andročec, donio je odluku da se 
prof. dr. sc. Nikoli Čavlini za izniman doprinos u organizaciji godišnje konferencije Euro-CASE 
2020 i promociji ugleda Akademije u zemlji i svijetu dodijele medalja i priznanje Akademije. 
 
Odluka o dodjeli medalje prof. emer. dr. sc. Nedjeljku Periću te medalje i priznanja prof. dr. 
sc. Nikoli Čavlini jednoglasno je prihvaćena na 18. sjednici Predsjedništva HATZ-a održanoj 
26.4.2021. 
 
 
 
 

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


