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Temeljem članka 126. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture donijetog 14. siječnja 1998. 

godine, članaka 21. i 24. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajedncie tehničke 

kulture i članka 12. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture 

za prinose razvitku tehničke kulture, Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na 24. 

sjednici održanoj 6. ožujka 1998. godine te u sjednicama održanim 19. travnja 1999. i 18. 

prosinca 2003. (izmjene i dopune) donio je 

PRAVILNIK O NAGRADI HRVATSKE 
ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 

(Pročišćeni tekst) 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom potpunije se utvrđuju kriteriji podjeljivanja, način isticanja predloženika, 

obvezne sastavnice obrazloženja prijedloga, postupak dodjele, sadržaj, izgled i oblik Nagrade, 

te način rada Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu i Izvršnog odbora utvrđeni 

Odlukom o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture (u daljnjem 

tekstu: Odluka) u dodjeli Nagrade koju Hrvatska zajednica tehničke kulture (u daljnjem tekstu: 

Zajednica) podjeljuje za iznimna postignuća ostvarena dragovoljnim ili profesionalnim 

stvaralačkim, pedagoškim, stručnim, znanstvenim, publicističkim, promičbenim i 

organizacijskim sudjelovanjem i radom u tehničkoj kulturi te prinos postizanju ciljeva i 

razvitku vlastite djelatnosti i tehničke kulture. 

Članak 2. 

Nagrada se dodjeljuje kao: 

1. Nagrada za životno djelo i 

2. Godišnja nagrada. 

Godišnje se može dodijeliti jedna Nagrada za životno djelo i do sedam (7) Godišnjih nagrada. 

Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu temeljem razmatranja i prosudbe 

pristiglih prijedloga može odlučiti da predloženike za godišnje nagrade Izvršnom odboru ističe 

po područjima sukladno članku 6. ovoga Pravilnika. 

Članak 3. 

Nagrada se dodjeljuje pojedincima-građanima. 

Iznimno, Izvršni odbor Zajednice odlukom o javnom raspisu za dodjelu javnih priznanja, 

počasnih zvanja i Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture može za određenu godinu 
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utvrditi da se udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i savezima, ustanovama 

tehničke kulture, strukovnim i znanstvenim udrugama, obrazovnim, znanstvenim, kulturnim i 

drugim ustanovama, trgovačkim društvima i ostalim pravnim osobama dodijeli Godišnja 

nagrada. 

Pravnim osobama iz prethodnog stavka godišnje se mogu podijeliti najviše tri (3) nagrade. 

Članak 4. 

Ovaj Pravilniok primjenjuje se zajedno s odredbama Odluke o ustanovljenju javnih priznanja 

Hrvatske zajednice tehničke kulture o područjima djelovanja i prinosa (članak 3.) i područjima 

tehničke kulture za koja se priznanja dodjeljuju (članak 4.) i o postupku dodjele priznanja 

(članci 22. do 32.). 

II. KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE 

Članak 5. 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za javno razvidan i priznat 

trajan prinos i sveukupno djelovanje tijekom duljeg vremenskog razdoblja u razvitku i 

unapređivanju svekolike djelatnosti Zajednice i postizanju njezinih ciljeva, odnosno za 

znakovit i trajan doprinos sveukupnom razvitku tehničke kulture i za izuzetne uspjehe i 

stvaralačka postignuća trajne vrijednosti u razvitku i unapređenju znanstvenog i tehničkog 

opismenjivanja, u razvitku tehničkog stvaralaštva, udruga tehničke kulture, njihovih zajednica 

i saveza u Republici Hrvatskoj i svijetu. 

Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo, osim rečenog, jesu izniman prinos i izuzetni 

uspjesi od značaja za Republiku Hrvatsku u pedagoškom, stručnom, znanstvenom, 

publicističkom promičbenom i organizacijskom djelovanju i radu u tehničkoj kulturi, 

profesionalno bavljenje tehničkom kulturom i srodnim područjima ili uspješno dragovoljno 

sudjelovanje u udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i savezima u duljem 

vremenskom razdoblju, stvaralačka postignuća u područjima tehničke kulture i u razvitku 

pokreta tehničke kulture, razvidnost prinosa u javnosti i dodijeljena godišnja Državna nagrada 

tehničke kulture Faust Vrančić. 

Članak 6. 

Godišnja nagrada dodjeljuje se građanima-pojedincima za izvanredna postignuća tijekom 

godine za koju se Nagradu podjeljuje u profesionalnom ili dragovoljnom radu u djelatnosti 

tehničke kulture, odnosno u područjima (granama) tehničke kulture i oblicima izvanškolskih i 

izvannastavnih aktivnosti, kojima je pružen znakovit i na razini Republike Hrvatske 

prepoznatljiv i priznat doprinos djelovanju, razvitku i ostvarivanju ciljeva Zajednice te 

razvitku tehničke kulture, i to za: 
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izuzetan  prinos  razvitku  i  unapređenju  izvanškolskog  i   izvannastavnog  tehničkog, 

gospodarskog i ekološkog, prirodoslovnog i srodnog odgoja i obrazovanja građana, a 

posebice djece i mladeži u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima u tehnici, 

informatici,   prirodoslovlju,   učeničkom   zadrugarstvu,   foto,   kino   i   video-tehnici, 

samogradnji u tehničkim športovima, kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za 

znanstveno-tehničko   i   radno   stvaralaštvo,   te   ostvaruje   znanstveno   i   tehničko 

opismenjivanje,  potiče  stvaralaštvo  i  polaznici  usmjeravaju  za izbor  znanstvenih i 

tehničkih zanimanja, 

razvitak i unapređivanje inventivnog rada, te stvaranje uvjeta za tehničko stvaralaštvo 

građana, vrednovanje, širenje i primjenu inovacija, 

izuzetne uspjehe u jednom ili više područja (grana) tehničke kulture, te u razvitku udruga 

tehničke kulture Republike Hrvatske, 

širenju znanstvenih i tehničkih postignuća značajnim prinosom znanstvenom i tehničkom 

opismenjivanju građana za primjenu znanstvenih i tehničko-tehnoloških dostignuća u 

svrhu promicanja tehnološkog razvitka gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada i 

poštivanja održivog razvitka, popularizacije i promičbe znanosti i tehnike i tehničke 

kulture, te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo, 

izniman prinos međunarodnoj promičbi i afirmaciji djelatnosti i dostignuća tehničke 

kulture  u Republici  Hrvatskoj,  te međunarodnim  uspjesima hrvatskih  stvaralaca i 

natjecatelja u svim područjima tehničke kulture, 

stalan značajan ili izuzetno značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj 

kulturi i u udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i savezima te ustanovama 

Republike Hrvatske. 

Članak 7. 

Godišnja nagrada može se dodijeliti i skupini pojedinaca, ako je ostvarenje odnosno prinos 

koji se nagrađuje učinak njihovog zajedničkog rada ili djelovanja. 

Ako se Nagrada dodjeljuje skupini pojedinaca, članovi skupine ravnopravno dijele Nagradu i 

pripada im istovjetan novčani iznos kao i ostalim pojedincima dobitnicima Nagrade. 

Članak 8. 

Ako se Godišnja nagrada dodjeljuje udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i 

savezima i drugim pravnim osobama iz članka 3. stavak 2. ovog Pravilnika, Nagrada se 

dodjeljuje za prinose u prvoj, drugoj, četvrtoj i petoj alineji članka 6. ovog Pravilnika. 

Članak 9. 

Nagrada se može dodijeliti državljanima Republike Hrvatske i pravnim osobama osnovanim i 

registriranim u Republici Hrvatskoj. 

Iznimno od prethodnog stavka Godišnja nagrada može se dodijeliti strancu ako je član skupine 

hrvatskih državljana kojoj se dodjeljuje Nagrada i to pod uvjetom da njegov prinos nije 

moguće razlučiti od prinosa drugih članova skupine. 
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Članak 10. 

Dobitnicima Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić ne može se dodijeliti Nagrada 

Hrvatske zajednice tehničke kulture tijekom pet (5) godina računajući od godine za koju im je 

dodijeljena godišnja Državna nagrada ili godine u kojoj im je dodijeljena Državna nagrada za 

životno djelo. 

III. POSTUPAK DODJELE NAGRADE 

Članak 11. 

Nagradu dodjeljuje Izvršni odbor Zajednice temeljem obrazloženog prijedloga Odbora za 

javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture. 

Ako Izvršni odbor, sukladno članku 24. stavak 2. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja 

Hrvatske zajednice tehničke kulture samostalno istakne predloženike za Nagradu, obvezan je 

svoj prijedlog prije donošenja odluke o dodjeli Nagrade staviti na razmatranje i prosudbu 

Odboru za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture u 

sklopu svih pristiglih prijedloga za Nagradu za životno djelo ili Godišnju nagradu. 

Članak 12. 

Predloženici za dodjelu Nagrade ističu se temeljem javnog raspisa sukladno člancima 22. i 24. 

Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture. 

Članak 13. 

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se na obrascima Zajednice čiji sadržaj utvrđuje Izvršni 

odbor prigodom donošenja odluke o javnom raspisu. 

Pismeno obrazloženje prijedloga za Nagradu mora sadržavati temeljne podatke o predlagatelju 

i o predloženiku s dokazima. 

Članak 14. 

Pismeno obrazloženje prijedloga za dodjelu Nagrade za životno djelo mora obasizati temeljne 

podatke o predloženiku (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta i 

radnog mjesta, mjesto i datum rođenja, najviša završena školska sprema i zvanje te naziv 

radnog mjesta), kratak životopis, iscrpan opis i prosudbu sveukupnog profesionalnog ili 

dragovoljnog djelovanja, postignuća ili prinosa u tehničkoj kulturi, pregled područja tehničke 

kulture u kojima je predloženik djelovao i djeluje s glavnim javno razvidnim i priznatim 
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organizacijskim promičbenim, publicističkim, pedagoškim, stručnim ili znanstvenim 

prinosima, te u sažetku jasno istaknute razloge i okolnosti zbog kojih se predlaže. Prijedlog se 

ima potkrijepiti ovim dokazima o djelovanju i prinosima: 

popis manifestacija u tehničkoj kulturi na kojima je sudjelovao s naznakom postignuća 

popis   izvanškolskih   i   izvannastavnih   odgojno-obrazovnih   programa   čijim  je   bio 

voditeljem 

popis inovacija s preslikama isprava o autorstvu, možebitnoj zaštiti i primjeni popis 

stvaralačkih postignuća u tehničko-kulturnim područjima i /ili samogradnji bibliografija 

objavljenih znanstvenih, stručnih ili drugih radova o ili iz tehničke kulture s preslikama 

naslovnih stranica -    popis dragovoljnih i/ili profesionalnih dužnosti u tehničkoj kulturi s 

naznakom mandata popis javnih priznanja i nagrada iz tehničke kulture i srodnih područja s 

punim nazivom, godinom dodjele i preslikama odluka o dodjeli. 

Članak 15. 

Obvezne sastavnice obrazloženja prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade pojedincima jesu: 

osobni podaci predloženika (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa 

prebivališta i radnog mjesta, mjesto i datum rođenja, najviša završna školska sprema i zvanje 

te naziv radnog mjesta), sažet životopis predloženika, kraći opis sveukupnog djlovanja i 

postignuća u područjima tehničke kulture s njihovom prosudbom, naziv udruge čijim je 

članom, područja tehničke kulture u kojima djeluje, popis odgovornih dužnosti s naznakom 

mandata koje je obnašao i obnaša, popis i godina dodjeljivanja javnih priznanja i nagrada iz 

djelatnosti tehničke kulture i srodnih područja, iscrpan opis s prosudbom postignuća i prinosa 

u prethodnoj godini za koje se predlaže za Nagradu, te pregledno iznijeti razlozi isticanja 

prijedloga. Obrazloženju se obvezno prilažu popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova i 

inovacija predloženika s preslikom naslovne stranice rada i isprave o autorstvu inovacije, te 

preslike odluka o dodjeli nagrada iz tehničke kulture i srodnih područja. 

Ako se za dodjelu Godišnje nagrade predlaže skupina pojedinaca za svakoga člana skupine 

navode se osobni podaci, sažet životopis, naziv udruge tehničke kulture i popis nagrada 

tehničke kulture, te u privitku dostavlja popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova i 

inovacija i preslike odluka o dodjeli nagrada iz tehničke kulture i srodnih područja. 

Članak 16. 

Obvezne sastavnice obrazloženja prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade pravnoj osobi jesu: 

podaci o predloženoj pravnoj osobi (naziv, registarski broj, adresa, datum utemeljenja, 

djelatnost, osoba ovlaštena za zastupanje, broj članova odnosno zaposlenih), sažet prikaz 

sveukupnog djelovanja, rada i postignuća pravne osobe, iscrpan opis postignuća u tehničkoj 

kulturi zbog kojih se pravna osoba predlaže s njihovom prosudbom, te popis i godina 

dodjeljivanja javnih priznanja i nagrada iz tehničke kulture i srodnih područja koja je pravna 

osoba primila. Obrazloženju se prilažu preslike odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada iz 

tehničke kulture i srodnih područja. 
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Članak 17. 

Nagrada se dodjeljuje svake godine u pravilu 23. lipnja na dan osnutka Hrvatske zajednice 
tehničke kulture, a uručuje se na svečan način na sjednici Skupštine Hrvatske zajednice 
tehničke kulture ili na prigodnoj svečanosti. 

IV. SADRŽAJ, IZGLED, OBLIK I IZNOS NAGRADE 

Članak 18. 

Nagrađenim građanima-pojedincima i skupinama pojedinaca Nagrada se dodjeljuje u novcu i u 

obliku povelje o dodjeli Nagrade, a udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i 

savezima, ustanovama tehničke kulture, strukovnim i znanstvenim udrugama, obrazovnim 

znanstvenim i kulturnim ustanovama, trgovačkim društvima i ostalim pravnim osobama samo 

u obliku povelje o dodjeli Nagrade. 

Članak 19. 

Dobitniku Nagrade za životno djelo izdaje se Povelja o Nagradi za životno djelo Hrvatske 

zajednice tehničke kulture za izvanredan i trajan doprinos razvitku i promicanju tehničke 

kulture i postizanju ciljeva Hrvatske zajednice tehničke kulture. Povelja o Nagradi za životno 

djelo tiska se na posebno odabranom papiru i ulaže u kožni omot. 

Dobitniku Godišnje nagrade izdaje se Povelja o Godišnjoj nagradi Hrvatske zajednice tehničke 

kulture s naznakom godine i prinosa za koji se podjeljuje. Povelja o dodjeli Godišnje nagrade 

tiska se na posebno odabranom papiru i ulaže u ovitak. 

Članak 20. 

Novčane iznose dobitniku Nagrade za životno djelo i dobitnicima Godišnje nagrade svake 

godine svojom odlukom određuje Izvršni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture u skladu s 

visinom svote osigurane u Godišnjem financijskom planu (predračunu) Zajednice. 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 

Donošenjem ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 4., članka 13. stavak 3. i članka 

15. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture za prinos razvitku 

tehničke kulture donijetog u 4. sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice tehničke kulture 

održanoj 10. ožujka 1995. godine. 
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Članak 22. 

 Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u glasilu Zajednice 

Glavna tajnica Predsjednik 

Hrvatske zajednice tehničke kulture Hrvatske zajednice tehničke kulture 

Marija Dujmović, v.r. Prof. dr. se. Ante Markotić, v. r. 
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