
 
 

Na temelju članka 51. Statuta Sveučilišta Hercegovina ( u daljnjem tekstu: Sveučilište) i na prijedlog 

Znanstveno nastavnoga vijeća Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića (u daljnjem tekstu: 

Fakultet) Senat Sveučilišta Hercegovina (u daljnjem tekstu: Senat), je na svojoj 3. redovitoj sjednici 

održanoj 17. veljače 2018. godine donio   

 

PRAVILNIK 

O UVJETIMA I POSTUPKU DODJELE NAGRADE 

"MANDIĆ-FILIPOVIĆ-MURADBEGOVIĆ" IZ PODRUČJA ODGOJNIH ZNANOSTI 

 

Članak 1. 

Nagrada "Mandić-Filipović-Muradbegović" Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, 

Sveučilišta Hercegovina  (u daljnjem tekstu: Nagrada) utemeljena je odlukom Znanstveno nastavnog 

vijeća Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića (u daljnjem tekstu ZNV Fakulteta), Sveučilišta 

Hercegovina na 42. sjednici od 17. prosinca 2016. godine, kao uspomena na utemeljitelje 

pedagogijske znanosti u Bosni i Hercegovini 

 

Članak 2. 

Nagrada se dodjeljuje za istaknute uspjehe u diplomskom studiju, znanstveno istraživačkoj i 

izdavačkoj djelatnosti i nastavi na području pedagogije, didaktike, metodike i šire odgojnih znanosti.   

Nagrada se  dodjeljuje prosvjetnim djelatnicima koji se istaknu stručnim ili znanstvenim dostignućima 

i ostvare zapažen doprinos objavljivanjem kvalitetnih djela iz područja odgojnih znanosti i doktorima 

znanosti koji su objavili svoj doktorat kao znanstvenu monografiju. 

 

Članak 3. 

Nagrada se dodjeljuje u obliku: priznanja i plaketa.  

Priznanja su umjetničko-grafički oblikovane povelje s punim imenom Sveučilišta i Fakulteta, 

njihovim službenim ili uobičajenim simbolom, fotografijom prvog rektora, prigodnim tekstom, suhim 

žigom, datumom i potpisom dekana. Prigodni dio teksta ovisi o zaslugama nagrađenih.  

Plakete su umjetničko-grafički oblikovane povelje s punim imenom Sveučilišta i Fakulteta, njihovim 

službenim ili uobičajenim simbolom, fotografijom prvog rektora, prigodnim tekstom, suhim žigom, 

datumom i potpisom rektora Sveučilišta i dekana fakulteta. Prigodni dio teksta ovisi o zaslugama 

nagrađenih.  

 

Članak 4. 

Nagrada u rangu priznanja dodjeljuje se studentima diplomskog studija za uspješan završetak studija 

u području odgojnih znanosti u Bosni i Hercegovini.  

Nagrada u rangu plakete dodjeljuje se doktorima znanosti za naročito uspješne objavljene doktorske 

radove iz područja odgojnih znanosti; prosvjetnim djelatnicima, koji su svojim radom doprinijeli 

značajnijem unapređenju nastave uvođenjem suvremenih strategija i metoda učenja u neposredan rad s 

učenicima na nastavi i ostalim vidovima odgojno-obrazovnog rada, objavljivanjem zapaženih stručnih 

ili znanstvenih djela ili nastavnih sredstava i pomagala, ili su stručnim ili znanstveno istraživačkim 

radom u svom području značajno afirmirali područje odgojnih znanosti.  



Nagrade se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg svake godine raspisuje Senat Sveučilišta (u 

daljnjem tekstu Senat) na prijedlog ZNV Fakulteta najkasnije u mjesecu listopadu. 

 

Članak 5. 

Prijedloge za dodjelu Nagrada mogu podnijeti:  

a) za priznanja: pojedinci ili stručna vijeća katedri ili odjela  iz područja odgojnih znanosti 

Za priznanja se predlažu najbolji obranjeni završni radovi diplomskih studija iz područja odgojnih 

znanosti    

c) za plakete:  

pojedinci ili povjerenstva za obranu doktorskih radova, dekan fakulteta, ZNV fakulteta  ili ravnatelj 

izdavačke kuće, ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova (škola i zavoda), Nastavnička vijeća, Upravni 

odbori ovih institucija.  

Za nagrade se predlažu najbolji obranjeni doktorski radovi iz područja odgojnih znanosti, najbolja 

stručna i znanstvena djela iz ove oblasti, istaknute inovacije u unapređenju neposredne nastavne 

prakse (primjena suvremenih metoda, strategija, oblika rada, pomagala), i unapređenje odgojno-

obrazovnog rada, (osnivanje  i afirmacija rada suvremenih odgojno-obrazovnih institucija vrtića, 

škola, fakulteta),  izumi suvremenih nastavnih sredstava i pomagala te implementacija projekata. 

 

Članak 6. 

Prijedloge razmatra Povjerenstvo za dodjelu Nagrade sukladno Naputku o primjeni ovog Pravilnika.  

Prijedlozi se dostavljaju vodeći računa o dostojanstvu predloženika.  

Povjerenstvo za pregled prispjelih prijava i utvrđivanja prijedloga za dodjelu Nagrade, na prijedlog 

dekana  imenuje svake godine Rektor Sveučilišta Hercegovina u mjesecu lipnju.  

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za dodjelu Nagrade u mjesecu rujnu podnosi prijedlog ZNV 

Fakulteta koje utvrđuje prijedlog i dostavlja ga Senatu na konačno odlučivanje do kraja listopada. 

 

Članak 7. 

Prijedlozi Nagrada s obrazloženjem u pisanom obliku upućuju se Povjerenstvu za nagrađivanje u 

rokovima određenim u Natječaju, a najkasnije do kraja svibnja.  

Povjerenstvo prethodno raspravlja pristigle prijedloge te usuglašeni prijedlog za dodjeljivanje Nagrada 

podnosi  ZNV Fakulteta, koji prijedloge razmatra i utvrđuje konačan prijedlog Senatu, koji donosi 

konačnu odluku.   

 

Članak 8. 

Odluku o nagradama donosi Senat Sveučilišta na prijedlog ZNV Fakulteta i to svake godine na 

sjednici koja se održava u prvoj polovini listopada.  

Nagrade se dodjeljuju za prethodnu akademsku godinu. Mogu se dodijeliti i posthumno istaknutim 

teoretičarima i praktičarima na polju afirmacije odgojnih znanosti. 

Senat i ZNV Fakulteta su čuvari dostojanstva i ugleda Nagrade.  

 

Članak 9. 

 

Podjela priznanja i plaketa obavlja se na svečanosti u povodu Dana Fakulteta. Nagrade uručuje rektor 

ili dekan.  

 

Članak 10. 

O dodijeljenim nagradama vodi se evidencija.  

 



Članak 11. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primijenit će se za aka.   godinu. 

      

 

Urudžbeni broj:  R- 35-12-1/18 

Datum: 17. veljače 2018.                    Rektor Sveučilišta 

        ________________________  

                   dr. sc. Ivica Radovanović, redoviti profesor 


