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  Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na   
sjednici 23. travnja 2010. godine, u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Petar Selem; 
članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, prof. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. 
Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog, prof. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, 
dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing.,  

 
 donio je na temelju članka 2., 4., i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne 
novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan 
Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.), na 2. sjednici održanoj 21. listopada 2010. godine, 
 
 

O D L U K U 
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2009. GODINU 

 
 

I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:  
 

- u području osnovnoga školstva:  
 
1. MARIJA ŠUVELJAK, učiteljica matematike i fizike, učiteljica-savjetnica Osnovne škole 
Ivana Meštrovića u Zagrebu, nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo za 
cjelokupni učiteljsko-nastavni i odgojno-obrazovni rad iz područja osnovnoga školstva, za 
izniman opus i rezultate u nastavi matematike, fizike i astronomije tijekom 40 godina rada u 
osnovnoj školi kao i za to što je svojim nesebičnim zalaganjem i stručnim kvalitetama bitno 
pomogla raširenosti i popularnosti astronomskih sadržaja u osnovnoj i srednjoj školi.  
 
- u području znanstvenoga i stručnoga rada:  
 
1. dr. sc. IVAN PERIĆ, umirovljeni znanstveni savjetnik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo za cjelokupni 
znanstvenoistraživački rad iz područja znanstvenoga i stručnoga rada te veliki znanstveni opus 
kao doprinos nastavnom i kulturnom radu, a posebice kao pisac 87 pedagoških članaka i 62 
rasprave, koje su tiskane u pedagoškom tisku; kao istraživač školsko-pedagoške prošlosti i za 
autorstvo mnogobrojnih knjiga s tom tematikom; posebice za objavu udžbenika povijesti za 
VIII. razred osnovne škole i IV. razred gimnazije, čime je pridonio svojim stvaralačkim 
djelovanjem interesima školstva, ugledu škole i ugledu školsko-pedagoških djelatnika, kao i 
stručnom radu u pedagogiji.  
 
 
 
 
 
 



 

II. Godišnjom državnom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se: 
 

 
- u području predškolskoga odgoja:  
 
1. MARIJA FILIPOVIĆ, profesorica psihologije i pedagogije, ravnateljica Dječjeg vrtića 
Tatjane Marinić u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja 
predškolskoga odgoja za iznimne rezultate postignute u svome ravnateljskom radu. Uspješno je 
organizirala rad i zbrinjavanje vrtićne djece iz triju susjednih vrtića te djece prognanika iz 
Vukovara. U vrtić je uvela nove programe kao što su učenje njemačkog i engleskog jezika te 
Montessori program. Podigla je stručnu razinu i izobrazbu djelatnika iz suvremenih pedagoško-
psiholoških sadržaja, hrvatskog jezika i stranih jezika, informatike i komunikacije. Uspješno 
provodi suradnju s institucijama iz drugih zemalja i međunarodnu praksu s učenicima iz 
inozemstva. Svojim raznolikim stručnim angažmanom značajno je pridonijela ostvarivanju 
iznadprosječne razine odgojnoga i obrazovnog rada s djecom predškolske dobi, razvoju kulture 
vrtića i unapređenju kvalitetne odgojne prakse, pozitivnome radnom ozračju i izvrsnim 
međuljudskim odnosima.  

 
- u području osnovnoga školstva:  
 
1. JAKOV GRBEŠA, nastavnik hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Jakova Gotovca u Unešiću,  
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za izniman 
doprinos izvannastavnim aktivnostima i interdisciplinarnom pristupu u radu s djecom kao i za 
objavu većeg broja knjiga, a time je pridonio općem kulturnom napretku i očuvanju kulturne i 
povijesne baštine unešićkog kraja u kojemu djeluje kao učitelj. Navedenom literaturom 
predstavlja bogati zavičajni izvor budućim naraštajima.  
 
2. SENKA PINTARIĆ, nastavnica razredne nastave, učiteljica–mentorica u Osnovnoj školi 
„Antun Nemčić Gostovinski“ u Koprivnici, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ 
iz područja osnovnoga školstva za izniman doprinos organizaciji stručnog usavršavanja učitelja 
na županijskoj i državnoj razini. Podržava cjeloživotno obrazovanje učitelja te postignuća na 
učeničkim natjecanjima u području likovne kulture i pjesničkog izričaja. Također se zalaže za 
prepoznatljivost na stvaranju školskog i lokalnog kurikuluma i promicanju humanih i 
pozitivnih vrijednosti u učiteljskom radu.  
 
- u području srednjega školstva:  
 

   1. LJUBICA BANOVIĆ, profesorica sociologije i pedagogije, ravnateljica Učeničkog doma 
Marije Jambrišak u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz 
područja srednjega školstva za promicanje i promoviranje odgojne vrijednosti i razvoj domske 
djelatnosti. Kontinuirano promišljanje odgojno-obrazovne svakidašnjice te kritičko 
promišljanje u cilju unapređenja odgojno-obrazovne prakse bitne su odrednice njezine stručne 
djelatnosti.  

 
2. MIRJANA REŽIĆ, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, ravnateljica Srednjoškolskog 
đačkog doma Osijek u Osijeku, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja 
srednjega školstva za trajan doprinos razvoju i unapređivanju domskog odgoja, kao i za jasnu 
viziju razvoja učeničkoga doma kao bitnog čimbenika srednjeg školstva, a posebice za poticanje 
profesionalnog razvoja djelatnika te doprinos u povezivanju Doma s lokalnom zajednicom.  
 

  
 
 
 
 



 

   3. ROKSANDA SMOLČIĆ KRNIĆ, dipl. ing., ravnateljica X. gimnazije „Ivan Supek“ u 
Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjega školstva za 
promicanje i promoviranje odgojne vrijednosti na unapređenju odgoja i gimnazijskog 
obrazovanja hrvatskoga društva, sustavno uvodeći inovacije u odgojno-obrazovni proces, 
pokrećući projekte i inicijative koje pridonose pozitivnim promjenama u sustavu odgoja i 
obrazovanja. Jedna je od utemeljiteljica humanitarne zaklade DORA i Udruge srednjoškolskih 
ravnatelja/ca.  

 
- u području visokoga školstva:  
 
1. dr. sc. ZLATKO MILIŠA, izvanredni profesor Sveučilišta u Zadru, Odjela za pedagogiju, 
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja visokoga školstva za izniman 
znanstveni i stručni rad te doprinos u afirmaciji razvoja i unapređivanja visokoga školstva, 
visokoškolske nastave, a osobito studija pedagogije sudjelovanjem u izradi kurikuluma različitih 
studijskih programa i pojedinih kolegija u dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Svoje 
nastavne predmete za studente redovito je popratio priručnicima i pripadajućom monografijom 
kao svojevrsnoj udžbeničkoj literaturi, koja pritom nikada nije sputavala didaktičku 
kreativnost i slobodu pojedinaca u izbora različitih pisanih vrela studiranja. Jednako tako, 
osobna visokoškolska znanstvena i nastavna iskustva implementirao je u svoju izvanfakultetsku 
javnu i kulturnu djelatnost u područje slobodnog vremena mladih, zatim u aktivnosti 
sprečavanja pojava nasilja i ovisnosti među mladeži.  
 
 

 
  

 Ukupno je dodijeljeno 7 godišnjih nagrada i 2 nagrade za životno djelo za 2009. 
godinu. 
 
 
 
 
 
 
  
        PREDSJEDNIK  
 
 
                              prof. dr. sc. Petar Selem 


