
 

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA 
                      ODBOR ZA DODJELU  
               „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ 
 
KLASA:   061-01/06-01/00078 
URBROJ: 533-12-06-0002 
Zagreb, 29. studenoga 2006.  
 
 Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na 
sjednici 25. svibnja 2005. godine, u sastavu; 
Predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem. Članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, Mira 
Božić, nastavnica, Vesna Budinski, prof., Tomislav Horvat, prof., Ivica Lovrić, dipl. ing., 
prof. dr. sc. Boris Olujić, dr. sc. Anđelka Peko i prof. dr. sc. Marija Turk,   
 
 donio je  na temelju članka 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 
61/91.) i članka 11. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne 
novine, broj 15/92.), na 3. sjednici održanoj 29. studenoga 2006. godine 
 
 

O D L U K U 
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2005. GODINU 

 
 

„NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ“ ZA ŽIVOTNO DJELO  
 

 
1. prof. dr. sc. JOSIP SKOK, umirovljeni redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo za cjelokupni odgojno-
obrazovni rad iz područja osnovnoga školstva, za izniman doprinos koji je ostvario pisanjem 
udžbenika i priručnika hrvatskoga jezika, za doprinos u odgoju naraštaja učitelja i za 
dugogodišnje uređivanje časopisa „Radost“, te za metodičku i antologičarsku afirmaciju 
dječje književnosti.  
 

GODIŠNJA „NAGRADA IVAN FILIPOVIĆ“  
 

 
1. JADRANKA CUCELIĆ, odgojiteljica Dječjeg vrtića Rijeka, Podcentar Kvarner, 
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja predškolskoga odgoja za 
trajnu izobrazbu, dugogodišnji predani i samozatajni rad u neposrednoj odgojno-obrazovnoj 
praksi i za postignute iznimne rezultate.  
 
2. NEDJELJKA LUPIS, odgojiteljica Dječjeg vrtića Orebić iz Orebića, nagrađuje se 
godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja predškolskoga odgoja za istaknuti stručni 
rad i trajnu izobrazbu u humanitarnim organizacijama, kao i za objavu pet knjiga i dva stručna 
članka u časopisu „Dijete, vrtić, obitelj“, za vođenje radionica za odgajatelje na temu 
Projektni način planiranja u vrtiću, a posebice za aktivno sudjelovanje u organiziranju 
kulturnih događaja u svome mjestu, očuvanju prirodnih ljepota, spomeničke i kulturne 
baštine.  
 



 

 
 

3. mr.sc. JOŠKO SINDIK, profesor Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u Zagrebu, nagrađuje se 
godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja predškolskoga odgoja kao jednom od 
vodećih stručnjaka toga područja. Povezujući svoje znanje i iskustvo iz razvojne psihologije i 
psihologije sporta, u brojnim je stručnim radovima obogatio pedagoški odgoj i obrazovanje 
značajnim spoznajama koje su unaprijedile odgojnu praksu i rad odgajatelja i razvojno-
pedagoške službe u dječjim vrtićima. Kontinuirano objavljuje stručne radove iz različitih 
područja predškolske i psihološke djelatnosti.  
  
4. INES KNIEWALD, profesorica Osnovne škole Augusta Harambašića u Zagrebu, 
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva zbog 
zapaženih rezultata u području matematike i informatike, a osobito za uvođenje izborne 
nastave informatike, objavu 39 vrijednih stručnih znanstvenih radova, organiziranje stručnih 
skupova za učitelje, čime je dala nemjerljiv doprinos hrvatskoj informatici u području 
osnovnoga školstva.  
 
5. NIKICA MIHALJEVIĆ, profesor Osnovne škole „Dr. Ante Starčević“ u Zagrebu, 
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za 
ukupna postignuća u hrvatskome školstvu, za promicanje sustavnog usavršavanja i 
cjeloživotnog učenja, kao i za doprinos tome što je njegova škola moderno opremljena i 
iznimno organizirana te postala uspješan i prepoznatljiv primjer u Zagrebu i diljem Republike 
Hrvatske.  
    
6. JASNA KRETIĆ MAJER, profesorica Osnovne škole Franje Krežme u Osijeku, 
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za 
ukupna postignuća, posebice za uvođenje aktivnih metoda učenja, proučavanja i 
implementacije novih paradigmi u odgoju i obrazovanju, kao i za publikaciju za učenje 
bontona „Moj bonton“, objavljenu 2005. godine.  
 
7. VERA PIŠĆEVIĆ, profesorica Osnovne škole Petra Zrinskoga u Zagrebu, nagrađuje se 
godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za ukupna postignuća 
u nastavi hrvatskoga jezika, kao i za promoviranje hrvatskoga dramskoga odgoja izvan naše 
zemlje. Svojim ugledom i stručnošću pridonijela je dignitetu učiteljskoga zvanja.  
 
8. mr. sc. KREŠIMIR PLEŠA, profesor Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu, 
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za 
ukupna postignuća, osobito stručni doprinos razvoju tjelesne i zdravstvene kulture jer je trajno 
radio na novim paradigmama u odgoju i obrazovanju mladih vezujući sport, tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu kao sastavnicu življenja učenika u obveznom obrazovanju.  
 
9. KATICA RONČEVIĆ, učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Kozala u Rijeci,  
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za 
doprinos razvoju osnovnoga školstva, osobito edukacije učenika, studenata, roditelja, učitelja, 
učitelja-pripravnika i odraslih u Narodnom učilištu u Rijeci gdje radi na opismenjavanju 
odraslih u području razredne nastave, hrvatskoga jezika i geografije.  
 
10. SUZANA HITREC, profesorica Upravne i birotehničke škole u Zagrebu,  nagrađuje se 
godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjega školstva za trajno stručno 
usavršavanje, kao i za objavu brojnih stručnih članaka, za aktivnosti u nizu povjerenstava i 
stručnih tijela i za provođenje desetaka radionica i predavanja na gradskoj, državnoj i 
međunarodnoj razini.  
 



 

 
 

11. SLAVKO IVANKOVIĆ, profesor Srednje škole Sesvete iz Sesveta, nagrađuje se 
godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjega školstva jer je cijeli radni vijek 
posvetio podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada u srednjim školama Grada Zagreba. 
Svojom stručnošću, suradničkim i kolegijalnim radom spada u red onih prosvjetnih djelatnika 
koji trajno traže i uvode nova rješenja, te svesrdno pridonose razvoju i napretku hrvatskoga 
školskog sustava. Kao ravnatelj Srednje škole Sesvete zaslužan je za afirmaciju, 
organiziranost i kvalitetu te škole.  
 
12. DUBRAVKA STRIČEVIĆ, umirovljena profesorica XI. gimnazije u Zagrebu, nagrađuje 
se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjega školstva.  Više od jednog 
radnog vijeka posvetila odgoju i obrazovanju gimnazijalaca i studenata Prirodoslovno-
matematičkoga fakulteta. O kvaliteti njezina rada najbolje govore brojna priznanja i uspjesi 
njezinih učenika kao i iznimno vrijedna literatura bez koje je  nezamisliva nastava kemije u 
hrvatskim srednjim školama.  
 
13. prof. dr. sc. DUNJA PAVLIČEVIĆ-FRANIĆ, redovita profesorica Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz 
područja visokoga školstva za izraziti doprinos razvoju visokoškolskoga sveučilišnoga 
učiteljskoga studija i za znanstvenu knjigu i sveučilišni udžbenik Komunikacijom do 
gramatike koji je objavljen 2005. godine.  
 
14. dr. sc. MATE MATAS, izvanredni profesor na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji,  
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja znanstvenoga i stručnoga 
rada za izniman doprinos u organizaciji stručnih i znanstvenih skupova, za rad u uredništvu 
Zbornika i sabranih djela, za doprinos pisanju srednjoškolskih i visokoškolskih udžbenika, 
čime je dao stručni i znanstveni doprinos hrvatskog geografiji.  
 
15. dr. sc. MARIJA RIMAN, docentica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,  
nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja znanstvenoga i stručnoga 
rada za izniman znanstveni i stručni doprinos realizaciji nastavnih programa za obrazovanje 
učitelja i za znanstveni doprinos hrvatskoj muzikologiji.  
 
 
 
 
       PREDSJEDNIK 
 
 
         prof. dr. sc. Petar Selem, v. r.  

  
 
 
 
 
 
 
 


