PROF. DR. SC. DAVORINU KAJBI URUČENA GODIŠNJA NAGRADA ZA ZNANOST
Hrvatski sabor bio je u četvrtak mjesto gdje se slavila znanost i iskazalo poštovanje hrvatskim
znanstvenicima koji su svojim vrsnim znanstvenim radom dali veliki doprinos hrvatskoj i
međunarodnoj znanosti.
Državne nagrade za znanost za 2015. godinu dodijeljene su u nekoliko područja - nagrade za
životno djelo, godišnje nagrade za znanost, godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti
te godišnje nagrade za znanstvene novake, a laureatima su ih uručili predsjednik Hrvatskoga sabora
Božo Petrov i ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić.
Godišnja nagrada za znanost u biotehničkom području pripala je vrsnom profesoru Sveučilišta u
Zagrebu Šumarskog fakulteta – prof. dr. sc. Davorinu Kajbi.
To je iznimno priznanje u najvrjednijem području djelovanja jednog sveučilišnog profesora.
Izvrsnost u znanosti je osnovna pretpostavka otvaranja novih spoznaja i inovativnih ostvarenja te
obogaćivanja nastavnih sadržaja stalnim osuvremenjivanjima baziranim na razvoju znanstvenih
spoznaja.
Šumarski fakultet se ponosi dodijeljenim priznanjem prof. dr. sc. Davorinu Kajbi za njegov izuzetan
doprinos visokoj znanstvenoj razini i ugledu Šumarskog fakulteta te izvrstan primjer poticaja
mladih znanstvenika.

Ministar znanosti i obrazovanja podsjetio je da Državne nagrade za znanost u sadašnjemu obliku od
1996. godine dodjeljuje Hrvatski sabor što, smatra, pokazuje da Republika Hrvatska na najvišoj
razini podupire i odaje priznanje postignućima znanstvenika, a osobito njihovu doprinosu razvoju
Republike Hrvatske. Dodao je kako je riječ i o malome jubileju - 20. obljetnici uspostave te nagrade
koja slavi znanost i osvještava njezinu važnost.
Predsjednik Hrvatskoga sabora Božo Petrov nagrađenima je pak poručio kako priznanja koja su
primili 'podižu letvicu očekivanja od njih' te ih je zamolio da pomognu novim naraštajima
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znanstvenika u njihovim početcima. Istaknuo je kako je njihov primjer putokaz svima kako se
hrvatsko društvo može učiniti boljim i uspješnijim.
Odluku o dodjeli Državnih nagrada za znanost za 2015. godinu donio je Odbor za podjelu Državnih
nagrada za znanost na sjednici održanoj 22. prosinca ove godine. Odbor je djelovao u sastavu:
predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora za podjelu državnih nagrada za
znanost, Božo Petrov, ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić, potpredsjednik
Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner, ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek,
akademik Zvonko Kusić, prof. dr. sc. Davor Romić, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, prof. dr. sc. Amir
Hamzić, dr. sc. Mariastefania Antica, prof. dr. sc. Roko Andričević, prof. dr. sc. Stipan Jonjić, prof.
dr. sc. Vlado Guberac, prof. dr. sc. Ivo Družić i dr. sc. Erna Banić-Pajnić.

Svetošimunska cesta 25, p.p. 422, 10002 Zagreb, Hrvatska
tel. +385 (0)1 235 25 55, fax. +385 (0)1 231 86 16
e-mail: sumarski-fakultet@zg.t-com.hr, www. sumfak.unizg.hr
MB: 3281485, OIB: 07699719217, IBAN: HR0923600001101340148

ISO 9001:2008

