
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA 

 

                      ODBOR ZA DODJELU 

               „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ 

KLASA:    061-01/09-01/00064 

URBROJ:  533-12-09-0001 

Zagreb, 2. listopada 2009. 

 

 

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

sjednici 12. listopada 2007. godine, u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Petar Selem; 

članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, doc. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. 

Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog, doc. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, 

dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing.,  

 

 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  4. sjednici održanoj 2. listopada 2009. godine, 

 

 

O D L U K U 

O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2008. GODINU 
 

 

I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:  

 

- u području osnovnoga školstva:  

 
1. JOSIP PRUDEUS, učitelj, nastavnik hrvatskoga jezika i povijesti u Osnovnoj školi 

„Samobor“ u Samoboru nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo za cjelokupni 

učiteljsko-nastavni i odgojno-obrazovni rad iz područja osnovnoga školstva, za izniman opus i 

doprinos nastavnom i društvenom radu, što je težište svoga rada usmjerio na rad u nastavi, rad 

s darovitim učenicima te na izvannastavne djelatnosti. Poseban doprinos dao je raznovrsnošću 

stvaralaštva s više od 200 notnih zapisa, izdanjem više od 25 knjiga, zbirkama pjesama za djecu i 

mladež čijim je rezultatima u teorijskom i praktičnom radu dalekosežno pridonio popularizaciji 

učiteljske struke u odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.   

 

- u području visokoga školstva:  

 
1. Prof. dr. sc. STJEPAN DAMJANOVIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo za cjelokupni 

znanstvenoistraživački rad iz područja visokoga školstva te veliki znanstveni opus kao doprinos 

nastavnom i kulturnom radu. On je poticao, organizirao i provodio mnoge promjene u 

nastavnim programima kroatistike, a osobito kolegijima iz područja glagoljaštva u povijesti 

hrvatske kulture. Uz visoku kvalitetu i metodičku atraktivnost nastave, koju je izvodio na 

matičnom fakultetu i ostalim fakultetima, bio je vrlo objektivan i pravedan u vrednovanju 

studentskog znanja u sklopu predmeta koje je predavao, po čemu su ga studenti u svojim 

anaketama redovito isticali i vrednovali najvišim ocjenama. Brigu za to iskazivao je, uz ostalo, i 

pisanjem udžbenika za studente, vođenjem istraživačkih projekata iz znanstvenih grana i 

disciplina u području svojih znanstveno-nastavnih interesa. Odgovornim mentorskim vođenjem 

na poslijediplomskim studijima usmjeravao je buduće magistre i doktore jezikoslovlja i 

književnosti u tajne znanstvenog rada i pedagoškog djelovanja u visokoškolskoj nastavi. Stoga i 



 

 

ne čudi da je mnogim naraštajima studenata koje je obrazovao ostao u sjećanju kao nastavnik 

koji stručno, didaktički i ljudski uvijek djeluje kao socijalno-integrativna i odgojno prijateljska 

osoba.     

 

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

 

- u području predškolskoga odgoja:  

 
1. MARIJA BADROV, odgojiteljica predškolske djece u Dječjem vrtiću Karlovac u Karlovcu, 

nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja predškolskog odgoja za 

postignute rezultate kojima je osobito pridonijela promicanju predškolskog rada i djelovanja u 

području predškolskog odgoja u gradu Karlovcu. Svojim je angažmanom u mnogobrojnim 

odborima, udrugama, smotrama, akcijama i kreativnim radionicama te osobito nesebičnim 

djelovanjem u Društvu naša djeca uvelike pridonijela kvalitetnijem i uspješnijem radu s djecom.  

 

2. NEVENKA HOLETIĆ, odgojiteljica savjetnica u Dječjem vrtiću Čakovec u Čakovcu, 

nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja predškolskog odgoja jer je 

tijekom svoga višegodišnjega rada posebice pridonijela uvođenju i promicanju inovativnih ideja 

u odgojno-obrazovnom radu. Njezin je doprinos osobito vidljiv u programima za nacionalne 

manjine, građanski odgoj, u radionicama za poticanje kreativnosti i darovitosti djece 

predškolske dobi te u vođenju stručnih seminara za odgajatelje i stručne suradnike. Godine 

2009. zbog postignute izvrsnosti kvalitete u primjeni metodologije koja je usmjerena na dijete 

dobila je međunarodno priznanje, certifikat izvrsnosti ISSA pedagoških standarda.  

 

3. SNJEŽANA TIŠLJARIĆ, odgojiteljica predškolske djece, ravnateljica Dječjeg vrtića 

„Vrapčić“ u Drnju, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja 

predškolskog odgoja za postignute rezultate na području predškolskog odgoja kojima se osobito 

istaknula u radu na projektima, a posebno na projektu Nacionalnog odgoja i obrazovanja za 

ljudska prava i demokratsko građanstvo. Njezin je doprinos posebice vidljiv na području 

promicanja cjelokupnog kurikuluma vrtića temeljenog na humanističkom pristupu pojedincu, 

skupini, bližem i širem društvenom okruženju te na otvaranju vrtića široj društvenoj zajednici. 

Kao ravnateljica vrtića uspostavila je također uspješnu suradnju s vrtićem i školom u 

Ekvadoru. Svojim stručnim, organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima dala je veliki 

doprinos na području promicanja kvalitetnih međuljudskih odnosa u kolektivu.  

 

- u području osnovnoga školstva:  
 

1. MARICA CIK ADAKOVIĆ, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, učiteljica 

savjetnica, ravnateljica Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara u Virju, nagrađuje se 

godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za izniman doprinos 

promicanju ugleda učiteljskoga zvanja i postignute rezultate na području odgoja i obrazovanja, 

posebice u lektoriranju mnogobrojnih tiskovina, recenziranju jezičnoga udžbenika i radne 

bilježnice, te za uredništvo zbornika Radost učenja, kao i za izvrsne rezultate u radu s učenicima 

pri čemu se koristi suvremenim didaktičko-metodičkim spoznajama.   

 

2. VESNA BUDINSKI, dipl. učiteljica razredne nastave, učiteljica savjetnica u Osnovnoj školi 

Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz 

područja osnovnoga školstva za neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima, studentima i za 

doprinos metodičkoj literaturi, posebice za suautorstvo višedijelnih udžbenika za nastavu 

hrvatskoga jezika, kao i za objavu niza stručnih i znanstvenih radova čime je pridonijela 

promicanju materinskoga hrvatskoga jezika u osnovnoj školi, a posebice što je uspješnost 

njezinih učenika vidljiva na natjecanjima, smotrama stvaralaštva, kao i u njezinu doprinosu 

uspješnome vertikalnom napredovanju naraštaja koje je učila i odgajala.  
 

 



 

 

3. PETAR BULJEVIĆ, dipl. knjižničar i prof. hrvatskoga jezika i književnosti u Osnovnoj školi 

„Josip Pupačić“ Omiš u Omišu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja 

osnovnoga školstva zbog iznimnog doprinosa u promicanju knjižnične djelatnosti na području 

grada Omiša, pokretanjem nacionalnog i međunarodnog natječaja „Josip Pupačić i ja“ i 

ostvarivanja međunarodne suradnje preko međunarodne organizacije školskih knjižnica IASL, 

kao i za međunarodnu afirmaciju nacionalne hrvatske kulture u suradnji sa školskim 

knjižnicama diljem svijeta. Značaj koji pridaje hrvatskoj kulturi i njezinim temeljima najbolje 

se vidi u velikim međunarodnim kontaktima-projektima te tako svjedoči o prijateljstvu i 

zajedništvu školskih knjižnica diljem svijeta, ali i vrijednostima naše nacionalne kulture u 

procesima suvremenoga odgojno-obrazovnog rada. 

 

4. Suradnice: ASTRID ČULIĆ, prof. tjelesnoga odgoja, učiteljica mentorica i GRACIELLA 

PRTAJIN, dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz prirodoslovlja u 

Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Zagrebu, nagrađuju se godišnjom „Nagradom Ivan 

Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za kreiranje i provođenje cjelogodišnjeg projekta 

„Život i rad Ivana Mažuranića“ uz sudjelovanje svih školnika i učenika. Projekt je prepoznat 

kao iznimno važan i vrijedan doprinos razvoju kulturnog i osobnog identiteta. Također, dale su i 

poseban doprinos u organizaciji nekoliko akcija završnice projekta koje se odnose na priređene 

javne priredbe, kao i tematske izložbe.  

 

5. Mr. sc. SABINA VIDULIN-ORBANIĆ, magistrica glazbene pedagogije, učiteljica savjetnica, 

predavač na Odjelu za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, nagrađuje se godišnjom 

„Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za značajna ostvarenja u području 

glazbene kulture, kao i za voditeljstvo glazbene nastave za hrvatske škole u inozemstvu, te za 

iznimne rezultate u izvannastavnim aktivnostima pri čemu je u odgojno-obrazovnom radu 

obuhvatila populaciju učenika od IV. do VIII. razreda osnovnih škola.   

 

6. IVANKA PAVIĆ, profesorica hrvatskoga i poljskoga jezika, učiteljica savjetnica u Osnovnoj 

školi Matka Laginje u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja 

osnovnoga školstva za promicanje znanja iz hrvatskoga jezika kao i za izradu dvaju opsežnih 

projekata za njegovanje materinskoga jezika u sklopu nacionalne i europske kulturne baštine, 

kao i za doprinos na Smotri umjetničkog stvaralaštva mladih u sklopu manifestacije „Sidi Košutić 

u spomen“, koja je održana u Radoboju. 

 

7. STJEPAN SOKOL, profesor pedagogije, stručni suradnik savjetnik, ravnatelj Osnovne škole  

Vijenac u Osijeku, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga 

školstva za kvalitetno i uspješno djelovanje pedagoške djelatnosti u osnovnoj školi, za kreativan 

i inovativan rad, stvaranje poticajnoga radnog ozračja te izniman doprinos uspješnosti škole, 

kao i zbog iskazanih kvaliteta u radu s učenicima na unapređivanju afirmacije pozitivnih 

vrijednosti učenika sudjelovanjem u projektima, na međunarodnim susretima, međunarodnim 

kvizovima znanja gradova prijatelja Pečuha i Osijeka. Također, u svojoj sredini u kojoj djeluje 

nesebično omogućuje afirmaciju učitelja i stručnih suradnika.  

 

- u području srednjega školstva:  

 

    1. JAKOV BEVANDA, profesor savjetnik i umirovljeni ravnatelj Elektrostrojarske 

obrtničke škole u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja 

srednjega školstva za promicanje i promoviranje odgojne vrijednosti hrvatskoga društva. 

Također, svoju je iznimnu energiju uložio u očuvanje i razvoj elektrostrojarskog obrazovanja. 

Poznat je kao osoba koja stalno inicira, inovira i unapređuje odgojno-obrazovne procese prema 

potrebama tržišta rada te je kao vizionar pridonosio unapređenju sustava strukovnog 

obrazovanja. Jedan je od utemeljitelja Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i 

Hrvatskoga andragoškog društva, čiji je sada predsjednik.  
 

 

 



 

 

2. NADA POTURIČEK, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i dipl. knjižničarka u  

Srednjoj školi Vrbovec u Vrbovcu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz 

područja srednjega školstva za izvrsna postignuća u radu s darovitim učenicima. Najbolji 

pokazatelj njezina kvalitetnog rada i ulaganja u svoje učenike je i to da je svojim radom i 

zauzimanjem potaknula mnogobrojne križevačke gimnazijalce na studij hrvatskoga jezika i 

knjižničarstva, čime je pridonijela stvaranju novoga naraštaja križevačkih nastavnika. Kao 

voditeljica Županijskoga stručnog vijeća neprestano je organizirala stručne skupove za voditelje 

izvannastavnih aktivnosti, kao i školske knjižničare, čime je pokazala da je riječ o 

stvaralačkome pedagoškom djelatniku koji traga za suvremenim metodičkim postupcima.  

 

- u području visokoga školstva:  

 
1. Prof. dr. sc. ANTON ŠKROBONJA, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 

Rijeci, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja visokoga školstva za 

izniman znanstveni i stručni rad te doprinos u afirmaciji interdiscipliranog povezivanja 

medicine s humanističkim znanostima i umjetnošću kao svojevrsnim pedagoškim primjerom 

humanog odnosa učitelja-prijatelja prema učenicima i studentima. Jedan od rezultata takvoga 

njegova poimanja visokošlolske nastave i obrazovanja je i niz publiciranih članaka koji su 

nastali u suradnji profesora i studenata, a kruna toga je nedavno publicirana knjiga “Medicina 

svud oko nas”, kao prvi suautorski zbornik radova s povijesno-medicinskom tematikom, nastao 

iz sažetaka diplomskih, magistarskih i doktoskih uradaka profesora i njegovih studenata. 

 

- u području znanstvenoga i stručnoga rada:  

 
1. LEA LAZZARICH, profesorica hrvatskoga jezika i viša knjižničarka Sveučilišne knjižnice u 

Rijeci, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja znanstvenoga i 

stručnoga rada za doprinos razvoju knjižničarstva i odgojno-obrazovni rad s korisnicima 

sveučilišne knjižnice. Autorica je nekoliko radova iz područja knjižničarstva koji se tematski 

vežu uz istraživanja i rad u korisničkom odjelu knjižnice, čime popularizira knjižničarsku 

struku, a time razbija mit o knjižničarstvu kao neatraktivnom zvanju i zanimanju, te na 

jednostavne i efektne načine promiče struku.  

 

  

 Ukupno je dodijeljeno 14 godišnjih nagrada i dvije nagrade za životno djelo za 2008. 

godinu. 

 

 

  

        PREDSJEDNIK  

 

 

                              prof. dr. sc. Petar Selem 

 

 

 

 


