
Dobitnici državne „Nagrade Ivan Filipović“ za 2012. godinu  

 

9. prosinca 2013.  

 

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 

održanoj 28. rujna 2012. godine, u sastavu; predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Valter Boljunčić; članovi: 

mr. sc. Edita Stlin, dr. sc. Petar Bezinović, Marijan Šimeg, dipl. politolog, prof. dr. sc. Josip Milat, 

prof. dr. sc. Dragutin Rosandić, prof. dr. sc. Margita Pavleković, mr. sc. Vera Šutalo i Zoran Ferić, 

prof., 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 sjednici 28. studenoga 2013. godine  

ODLUKU  

O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2012. GODINU 

 

I. Državnom „Nagrada Ivan Filipović“ za životno djelo nagrađuju se: 

 

 u području predškolskog odgoja i obrazovanja: 

o doc. dr. sc. HICELA IVON, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za 

predškolski odgoj; 

 u području znanstvenog i stručnog rada: 

o prof. dr. sc. VLADIMIR STRUGAR. 

 

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

 

 u području predškolskog odgoja i obrazovanja: 

o MARIJANA PERNAR, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića Botinec, Zagreb 

o MERICA MATIJEVIĆ, prof., ravnateljica Dječjeg vrtića Remetinec, Zagreb 

o NADA GUDEK, sveučilišna prvostupnica, odgojiteljica djece rane i predškolske dobi, 

Dječji vrtić Trešnjevka, Zagreb; 

 u području osnovnog školstva: 

o DRAŽENKA STANČIĆ, mag. bibl., stručni suradnik knjižničar, Osnovna škola Ivana 

Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec 

o IVAN TOMAŠIĆ, učitelj glazbene kulture, II. osnovna škola, Varaždin 

o MIRJANA TOMAŠEVIĆ DANČEVIĆ, mag. educ. art., mag. hist. art., mag. educ. 

philol. angl., nastavnik plastičnog oblikovanja, crtanja i slikanja, Škola primijenjene 

umjetnosti i dizajna Zagreb, Zagreb 

o RADOVAN KNEŽEVIĆ, učitelj razredne nastave Osnovna škola „Braća Radić“, 

Koprivnica - Područna škola Bakovčica 



o ANA BAJZEK, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, Osnovna škola Novska, 

Novska 

o VINKO FILIPOVIĆ, prof., ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb; 

 u području srednjeg školstva: 

o DUŠKO SERDAR, prof., nastavnik ekonomske grupe predmeta, Hotelijersko-

turistička škola, Opatija 

o ELVIRA KATIĆ, prof., stručni suradnik knjižničar, Klasična gimnazija Ivana Pavla 

II. s pravom javnosti, Zadar 

o IVANKA KORDIĆ, prof., nastavnik klavira, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, 

Zagreb; 

 u području visokog školstva: 

o prof. dr. sc. VLATKA DOMOVIĆ, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb; 

 u području znanstvenog i stručnog rada: 

o dr. sc. SNJEŽANA KOREN, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. 

Ukupno je dodijeljeno četrnaest (14) godišnjih nagrada i dvije (2) nagrade za životno djelo za 2012. 

godinu. 


