PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE
DRUŠTVA POVJESNIČARA UMJETNOSTI HRVATSKE
RADOVAN IVANČEVIĆ
Članak 1.
Društvo povjesničara umjetnosti dodjeljuje Nagradu DPUH Radovan Ivančević i to:
— Nagradu za životno djelo (1),
— Godišnju nagradu (1),
— Povelje DPUH za unapređenje i promicanje struke (3),
— Nagrade za najbolji diplomski rad (3).
Članak 2.
Ovim Pravilnikom određuje se postupak dodjeljivanja nagrada DPUH koje se
dodjeljuju za osobite prinose na području povijesti umjetnosti u Hrvatskoj.
Članak 3.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se povjesničarima umjetnosti za vrhunska
ostvarenja na području povijesti umjetnosti tijekom duljeg razdoblja njihova radnoga
vijeka, a koja su pridonijela razvoju i ugledu struke u Hrvatskoj i inozemstvu.
Članak 4.
Godišnja nagrada dodjeljuje se za istaknuti prinos s područja povijesti umjetnosti
(znanstvenu ili stručnu publikaciju, izložbu, konzervatorski rad, uvođenje novih
metoda, osvješćivanje javnosti o vrijednostima kulturne baštine) i povećanje ugleda
hrvatske povijesti umjetnosti u Hrvatskoj ili inozemstvu.
Članak 5.
Povelja DPUH za unapređenje i promicanje struke dodjeljuje se članovima Društva
povjesničara umjetnosti Hrvatske ili ustanovama, za posebni doprinos razvoju,
priznanju i ugledu povijesti umjetnosti i hrvatske umjetničke baštine.
Članak 6.
Nagrada za najbolji diplomski rad dodjeljuje se diplomiranim povjesničarima
umjetnosti koji su obranili svoj rad na jednom od odsjeka za povijest umjetnosti u
Hrvatskoj.
Članak 6.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se svake godine.
Godišnja nagrada dodjeljuju se svake godine, za ostvarenja realizirana u minuloj
godini.
Povelja DPUH za unapređenje i promicanje struke dodjeljuje se svake godine.

Nagrada za najbolji diplomski rad dodjeljuje se svake godine, za radove obranjene u
minuloj godini.
Članak 8.
Sve nagrade koje dodjeljuje DPUH mogu dobiti pojedinci ili grupe povjesničara
umjetnosti koji djeluju na području Republike Hrvatske.
Članak 9.
Upravni odbor DPUH objavljuje u Biltenu i na web stranicama DPUH poziv na
predlaganje kandidata.
Poziv se objavljuje krajem godine ili početkom naredne godine.
Članak 10.
Kandidate predlažu pojedinci i strukovne ustanove koje djeluju na području povijesti
umjetnosti u Republici Hrvatskoj. Svaki predlagatelj, bilo privatna osoba ili pravni
subjekt, na natječaj prijavljuje samo jedan prijedlog u svakoj kategoriji. Prijedlozi
moraju biti pismeno obrazloženi.
Članak 11.
Upravni odbor imenuje stručno povjerenstvo od pet redovnih članova Društva, koji na
temelju primljenih prijedloga odlučuju o dobitnicima.
Članak 12.
Stručno povjerenstvo izabire kandidata u pojedinoj kategoriji unutar prijedloga
prispjelih za tu istu kategoriju tj. nije moguće predlagati kandidate za nagradu u
kategoriji u kojoj nisu prethodno nominirani.
Članak 13.
Nagrada za životno djelo sastoji se od novčane nagrade i diplome.
Godišnja nagrada sastoji se od novčane nagrade i diplome.
Povelja DPUH za unapređenje i promicanje struke sastoji se od diplome.
Nagrada za najbolji diplomski rad sastoji se od diplome.
Visinu novčanog iznosa svake od nagrada određuje Upravni odbor DPUH-a.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik prihvaćen je na sjednici Upravnog odbora održanoj 2. prosinca 2014.
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