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PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA «NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ» 

 

 
I. 
 

  U Odbor «Nagrade Ivan Filipović» imenuje se: 
 
 
- za predsjednika 

 
prof. dr. sc. VALTER BOLJUNČIĆ,  sveučilišni profesor, predsjednik Odbora za obrazovanje,  

 znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, 
 
- za članove 
 
dr. sc. BORIS JOKIĆ, znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, 
JOSIP KRUNIĆ, prof., učitelj hrvatskoga jezika u mirovini, 
mr. SANJA UREK, pomoćnica ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje,  
prof. dr. sc. SNJEŽANA PRIJIĆ-SAMARŽIJA, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Rijeci, 
SUNČICA ŽIGIĆ, dipl. pedagoginja, urednica u Informativno-medijskome servisu za obrazovanje 
i znanost Hrvatske radiotelevizije, 
prof. dr. sc. VLADIMIR STRUGAR, sveučilišni profesor u mirovini, 
ZDENKA ČUKELJ, prof., načelnica Sektora za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
ZLATKO STIĆ, prof., ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu. 
    
 
 

II. 

 
  Članovima Odbora «Nagrade Ivan Filipović» imenovanima s početkom mandata 28. 
rujna 2012., mandat je prestao 28. rujna 2014., protekom zakonskog roka od dvije godine. 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 
   U članku 1. i 2. Zakona o «Nagradi Ivan Filipović» («Narodne novine», br. 61/91. i 

149/09.- u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da «Nagradu Ivan Filipović» dodjeljuje Republika 
Hrvatska za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti, te se nagrada dodjeljuje kao 
godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo. 

   U članku 6. navedenog Zakona propisano je da nagradu dodjeljuje Odbor «Nagrade 
Ivan Filipović» na prijedlog komisija koje odbor osniva za svako od područja odgojno-obrazovnog 
sustava. Odbor ima devet članova. Predsjednika i članove Odbora imenuje Hrvatski sabor na vrijeme 
od dvije godine.  

   Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora «Nagrade Ivan Filipović» 
(«Narodne novine», br. 110/12.) u navedeni Odbor s početkom mandata od 28. rujna 2012. 
imenovani su: prof. dr. sc. Valter Boljunčić, predsjednik te članovi mr. sc. Edita Stilin, 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.  

   Navedenim članovima Odbora mandat je istekao 28. rujna 2014., sukladno članku 6. 
Zakona o «Nagradi Ivan Filipović»,  protekom zakonskog roka od dvije godine i nije ih potrebno 
razrješavati, ali se u navedenom Prijedlogu odluke utvrđuje prestanak njihovog mandata. 



Predsjednik Hrvatskoga sabora uputio je Odboru za izbor, imenovanja i upravne 
poslove Hrvatskoga sabora  u svom dopisu klasa:  021-13/14-06/11, od 19. studenoga 2014. prijedlog 
za razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Odbora za dodjelu državne «Nagrade Ivan 
Filipović», koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta. 
  U navedenom prijedlogu ministar znanosti, obrazovanja i sporta predlaže da se u 
Odbor «Nagrade Ivan Filipović» za predsjednika imenuje prof. dr. sc. Valter Boljunčić, sveučilišni 
profesor, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, a za članove dr. sc. 
Boris Jokić, znanstveni suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, Josip Krunić, prof., 
učitelj hrvatskoga jezika u mirovini, mr. Sanja Urek, pomoćnica ravnatelja Agencije za odgoj i 
obrazovanje, prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u 
Rijeci, Sunčica Žigić, dipl. pedagogonja, urednica u Informativno-medijskome servisu za obrazovanje 
i znanost Hrvatske radiotelevizije, prof. dr. sc. Vladimir Strugar, sveučilišni profesor u mirovini, 
Zdenka Čukelj, prof., načelnica Sektora za  predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Zlatko Stić, prof., ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira 
Preloga u Zagrebu. 
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 37. sjednici 
održanoj 28. siječnja 2015. raspravljao o navedenom, te je u skladu s člankom 105., stavkom 1., 
podstavkom 3., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora 
jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 
 
 
KLASA: 021-13/14-06/11 
URBROJ: 6521-18-15-02 
Zagreb, 28. siječnja 2015. 
 
  
 


