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Na temelju članaka 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture, Upravni  
odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture na 13. sjednici održanoj 3. prosinca 
2020. godine donosi 
 
 

P R A V I L N I K 
O NAGRADI HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE  

 
 
 
I. TEMELJNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim pravilnikom uređuju se: 
- uvjeti i kriteriji za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture (u 

daljnjem tekstu Nagrada), 
- način rada Odbora za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture (u 

daljnjem tekstu Odbor) 
- postupak raspisivanja natječaja za dodjelu Nagrade, 
- način predlaganja predloženika za Nagradu, 
- opis povelje, plakete i novčani iznos Nagrade, 
- ostala pitanja značajna za dodjelu Nagrade. 
 
 
II. TEMELJNI KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE HRVATSKE  ZAJEDNICE TEHNIČKE  

       KULTURE 
 
 Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture  
 

Članak 2. 
Nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture dodjeljuje se za iznimna postignuća, 
doprinos i promicanje tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. 
Dodjeljuje se: 

1. Nagrada za životno djelo  
2. Godišnja nagrada  

Godišnje se dodjeljuje najviše jedna Nagrada za životno djelo, do 5 godišnjih 
nagrada pojedincima i do 5 godišnjih nagrada pravnim osobama. Nagrada se 
dodjeljuje pojedincima i pravnim osobama u novcu i u obliku povelje i plakete. 
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Članak 3. 

 
1. Nagrada za životno djelo 
 
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos u 
djelovanju i promicanju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj tijekom 
dugogodišnjeg profesionalnog ili dobrovoljnog rada u udrugama tehničke kulture, 
zajednicama tehničke kulture, nacionalnim savezima tehničke kulture i Hrvatskoj 
zajednici tehničke kulture.  
 
Uvjet za dodjelu Nagrade za životno djelo je navršenih 65 godina života i 
minimalno 15 godina djelovanja (profesionalnog ili dobrovoljnog) u tehničkoj 
kulturi. 
 
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput. 
 

Članak 4. 
2. Godišnja nagrada  
 
Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za izuzetan 
doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture. Godišnja nagrada može se 
dodijeliti skupini pojedinaca, ako je ostvarenje koje se nagrađuje rezultat njihova 
zajedničkog rada. Ako se Nagrada dodjeljuje skupini pojedinaca, članovi skupine 
ravnopravno dijele nagradu.  
 
Godišnja nagrada može se dodijeliti više puta, s tim da se pojedinac i pravna osoba 
može ponovno predložiti za ovu nagradu ako između dvije dodjele godišnje 
nagrade protekne najmanje 5 (pet) godina.  
 
 
III. POSTUPAK ZA DODJELU NAGRADE HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 
 

Članak 5. 
Postupak za dodjelu Nagrade pokreće Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke 
kulture (u daljnjem tekstu: Upravni odbor Zajednice) objavljivanjem javnog raspisa 
na internetskoj stranici Zajednice. 
Raspis za dodjelu Nagrade objavljuje se najkasnije do 31. prosinca i traje 30 dana. 
U raspisu se objavljuju osnovni kriteriji za dodjelu Nagrade, određuje se postupak 
predlaganja i rok za dostavu prijedloga. 
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Članak 6. 

Prijedloge za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture temeljem 
javnog raspisa mogu podnositi pojedinci i pravne osobe. 
 
Svaki predlagatelj može u jednoj godini predložiti najviše jednog kandidata za 
dodjelu Nagrade. 
 
Član Upravnog i Nadzornog odbora Zajednice, kao ni član Odbora za Nagradu ne 
može biti predloženik za Nagradu u vremenu dok mu traje mandat u tim tijelima. 
 
Predloženik koji je već dobitnik Nagrade za životno djelo "Faust Vrančić" može se 
predložiti za Nagradu tek 5 godina nakon dobivene Nagrade za životno djelo 
"Faust Vrančić".  
 
Predloženik koji je već dobitnik Godišnje nagrade "Faust Vrančić“ može se 
predložiti za Nagradu tek 7 godina nakon dobivene Godišnje nagrade "Faust 
Vrančić". 
 
Predloženik za Nagradu ne može biti osoba koja se ogriješila o Etički kodeks 
Hrvatske zajednice tehničke kulture.  
 

Članak 7. 
Prijedlog za dodjelu Nagrade mora biti pismeno obrazložen, u protivnom se ne 
smatra prijedlogom. 
Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, o skupini 
pojedinaca ili o pravnoj osobi koji se predlažu, te iscrpan opis njihovih postignuća, 
dokaze o spomenutim postignućima, kao i razloge za dodjelu Nagrade.  
 

Članak 8. 
Prijedlog za dodjelu Nagrade može se dostaviti putem poštanskog ureda ili putem 
elektroničke pošte. 
Utvrđeni rok za slanje prijedloga za dodjelu Nagrade zaključuje se temeljem 
datuma na pečatu poštanskog ureda na pošiljci ili prema datumu slanja 
elektroničke pošte. 
Ako iz datuma na poštanskom pečatu ili datuma elektroničke pošte proizlazi da je 
prijedlog upućen po isteku roka utvrđenog javnim raspisom, prijedlog se ne može 
razmatrati.  
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Članak 9. 
Predsjednika, tajnika i tri do pet članova Odbora za Nagradu imenuje Upravni 
odbor Zajednice. 
Odbor za Nagradu radi i odlučuje na sjednicama uživo ili na elektroničkim 
sjednicama. 
Sjednice Odbora priprema i saziva i radom sjednica rukovodi predsjednik Odbora, 
a u slučaju njegove spriječenosti član Odbora kojeg između sebe odaberu članovi 
Odbora nazočni na sjednici. 
Odbor može donositi valjane zaključke ako sjednici prisustvuje više od polovine 
članova Odbora. Odluke i zaključci Odbora donose se natpolovičnom većinom 
glasova prisutnih članova Odbora. 
Članovi Odbora potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti rada. 
 

Članak 10. 
Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture o dodjeli Nagrade odlučuje 
natpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora. 
Odluka Upravnog odbora Zajednice o dodjeli Nagrade je konačna i na nju nema 
prava žalbe. 
 

Članak 11. 
Odluka o dodjeli Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture objavljuje se na 
internetskoj stranici Zajednice. 
 
Članovi Odbora za Nagradu i članovi Upravnog odbora Zajednice ne smiju 
informirati javnost, predlagatelja ili predloženika o sadržaju rasprave i zaključcima 
niti iznositi u javnost podatke o predloženicima.  
 
 
IV. OSTALE ODREDBE 
 

Članak 12. 
Na svim pisanim ispravama o dodjeli Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture 
obvezno se uz znak i logotip Zajednice i naziv priznanja otiskuje i kratko 
obrazloženje za što se Nagrada dodjeljuje, te utiskuje suhi pečat Zajednice. 
Likovno i grafičko rješenje povelje i plakete odobrava Upravni odbor Zajednice. 
 

Članak 13. 
Sadržaj isprava o dodjeli Nagrade utvrđuje Upravni odbor Zajednice na prijedlog 
Odbora za Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture.  
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Članak 14. 
Sredstva za dodjelu Nagrade osiguravaju se godišnjim financijskim planom 
Hrvatske zajednice tehničke kulture.  
Novčani iznos Nagrade utvrđuje Upravni odbor Zajednice. 
 

Članak 15. 
O dobitnicima Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture vode se evidencije. 
Stručne i administrativne poslove u postupku dodjele Nagrade obavlja tajnik 
Odbora. 
 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
Pravo tumačenja ovog Pravilnika ima Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke 
kulture. 
 

Članak 17. 
Ovim Pravilnikom prestaje važiti Pravilnik o počasnim zvanjima donijet 20. 
prosinca 2013. godine. 
 

Članak 18. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja i objavljuje se na internetskoj 
stranici Hrvatske zajednice tehničke kulture.   
 
 
 
 

Predsjednik 
       Hrvatske zajednice tehničke kulture 
 
 
       dr. sc. Damir Tomić 
 


