
 

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu proslavio je 

26. rujna ove godine svoju veliku obljetnicu. Naime, tog

je datuma prije pola stoljeća Odlukom Sabora Republike 

Hrvatske broj 688–62, članak I., osnovan samostalni Sto-

matološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a za prvog 

dekana bio je izabran prof. dr. sc. Živko Bolf. Od tada do 

danas u toj se visokoškolskoj instituciji provodi izobraz-

ba generacija stomatologa koji su postali nositelji stoma-

tološke zdravstvene zaštite ponajprije u Hrvatskoj, ali i 

diljem Europe i svijeta.  

Tom je prigodom na Gornjem gradu, u Staroj gradskoj vijećni-

ci, pod pokroviteljstvom predsjednika zagrebačke Gradske 

skupštine održana svečana sjednica. Nazočni su bili mnog-

obrojni uglednici iz zemlje i inozemstva. Najprije ih je pozdra-

vio dekan Stomatološkog fakulteta prof. dr. sc. Dragutin Ko-

mar koji je u svojem govoru, praćenom multimedijalnom 

prezentacijom, istaknuo sve najvažnije trenutke 50-godišnje 

povijesti Fakulteta. Zatim su im se prigodnim riječima obratili 

predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba Davor Ber-

nardić, prof. dr. sc. Ankica Marinović kao osobna izaslanica 

predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, ministar 

znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović, zam-

jenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, prorektor 

Sveučilišta u Zagrebu za prostorno razvijanje i međuinstitu-

cijsku suradnju  prof. dr. sc. Bojan Baletić, ravnatelj KBC-a 

Zagreb doc. dr. sc. Zlatko Giljević, dopredsjednica Akademije 

medicinskih znanosti Hrvatske  prof. dr. sc. Melita Valentić 

Peruzović, prodekanica za studij dentalne medicine 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Renata 

Gržić  te prodekanica za studij dentalne medicine 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dolores 

Biočina Lukenda. 

Na proslavi, koja se nakon svečane sjednice u Staroj grad-

skoj vijećnici nastavila prigodnim domjenkom u palači Dverce, 

bili su i bivši dekani i prodekani, profesori u mirovini,  bivši i 

sadašnji nastavnici i djelatnici Stomatološkog fakulteta, stu-

denti, te mnogobrojni drugi gosti, suradnici i prijatelji. 

Više informacija o povijesti fakulteta i proslavi 50. obljetnice 

samostalnosti pročitajte na mrežnoj stranici: 

www.sfzg.unizg.hr/o_fakultetu/povijest.  
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Državne nagrade za znanost dodjeljuje 

Republika Hrvatska za iznimno važna 

postignuća u znanstveno-istraživačkoj 

djelatnosti, za proširenje znanstvenih 

spoznaja i za znanstvena ostvarenja u 

primjeni rezultata znanstveno-

istraživačkog rada koja su postigli 

znanstvenici, istraživači i znanstveni 

novaci. Zakonom o hrvatskim državnim 

nagradama za znanost predviđena je 

dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za 

znanost. To su nagrada za životno djelo, 

godišnja nagrada za znanost, godišnja 

nagrada za popularizaciju i promidžbu 

znanosti te godišnja nagrada za 

znanstvene novake. 

Za 2011. godinu dodjela Državnih 

nagrada za znanost održala se 3. pro-

sinca 2012. u Hrvatskom Saboru. 

Državna nagrada za znanost 

Nagrada za životno djelo 
 
prof. dr. sc. FILIP ČULO, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. 
J. Strossmayera u Osijeku 
 
Nagrada za znanost 
 
prof. dr. sc. MILOŠ JUDAŠ, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
prof. dr. sc. IVONA MLADINEO, izvanredna profesorica Instituta za oceanografiju i ribarstvo u 
Splitu 
 
prof. dr. sc. ZRINKA TARLE, redovita profesorica u trajnom zvanju Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 
Nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti 
 
dr. sc. VELJKO ĐORĐEVIĆ, subspecijalist iz socijalne psihijatrije, docent Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 
 
Nagrada znanstvenim novacima 
 
dr. sc. MARINA BABIĆ ČAČ, znanstvena novakinja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

U svibnju 2012. pokrenut je jednogodišnji 

znanstveni projekt Hrvatske zaklade za znanost 

pod nazivom HRANAFINA – Hrvatsko anatomsko 

i fiziološko nazivlje. To je dio programa Hrvatske 

zaklade za znanost Izgradnja hrvatskoga 

strukovnog nazivlja. Stomatološki fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu je ustanova nositeljica 

projekta, a na njemu radi tim od 19 suradnika s 

fakulteta triju hrvatskih sveučilišta: Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta u Splitu. Jezikoslovnu 

potporu radu suradnicima s područja biomedicine 

pružaju jezikoslovci i terminolozi iz Instituta za 

hrvatski jezik i jezikoslovlje pri kojem djeluje i 

nacionalni koordinator za izgradnju hrvatskoga 

strukovnog nazivlja. 

U sklopu projekta HRANAFINA najvažnije je 

sustavno stvoriti hrvatsko anatomsko i fiziološko 

nazivlje u suradnji s relevantnim stručnjacima iz 

pojedinih područja, te popularizirati uporabu 

hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja u 

govoru i pismu, uz istodobnu izobrazbu među 

zdravstvenim djelatnicima i ostalima 

zainteresiranima o važnosti stvaranja i očuvanja 

hrvatskoga strukovnog jezika. Projektom 

HRANAFINA obuhvaćena su dva temeljna i 

srodna medicinska područja: 

anatomija i fiziologija. Oba 

predstavljaju nezaobilaznu 

osnovu u izobrazbi svih 

zdravstvenih djelatnika – kako 

onih srednjoškolske razine 

(medicinske sestre, zdravstveni 

tehničari i dr.) tako i onih 

fakultetske (liječnici, stomatolozi, 

farmaceuti i dr.). Svi se obrađeni 

nazivi u sklopu projekta unose u 

elektroničku bazu e-STRUNA (http://struna.ihjj.hr/) 

gdje se klasificiraju na preporučene, dopuštene, 

zastarjele, nepreporučene ili žargonizme. Nakon 

završetka projekta nazivi će biti dostupni u 

otvorenom dijelu baze e-STRUNA. 

Više podataka o projektu može se dobiti na http://

hranafina.sfzg.hr/ ili e-poštom hranafina@sfzg.hr. 

STOMATOLOZI I LIJEČNICI STVARAJU 
HRVATSKO ANATOMSKO I 
FIZIOLOŠKO NAZIVLJE 
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Voditelj: doc. dr. sc. Marin Vodanović 


