
Na temelju članka 9., točke 3. te članka 42., stavka 1. točke 2. podtočke 8. Statuta 
Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije Izvršni odbor donosi 

 
 

PRAVILNIK O DODJELI NAGRADA I PRIZNANJA U TEHNIČKOJ KULTURI NA 
PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 

 
 
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom o dodjeli nagrada i priznanja u tehničkoj kulturi na području 
Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje način i postupak 
dodjele nagrada i priznanja za postignute uspjehe i značajne rezultate na području 
tehničke kulture u Primorsko-goranskoj županiji. 

 
Članak 2. 

O izboru i dodjeli nagrada i priznanja u tehničkoj kulturi odlučuje se temeljem 
postignutih rezultata odnosno ostvarenih nagrada, priznanja i plasmana na smotrama, 
izložbama, revijama, natjecanjima u granama tehničke kulture. 

 
Članak 3. 

Nagrade i priznanja se dodjeljuju za ostvarena postignuća tijekom kalendarske 
godine, temeljem Javnog poziva za dostavu prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja u 
tehničkoj kulturi na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Javni 
poziv). 

Izuzev navedenog, „Nagrada za životno djelo Željko Orešković“ dodjeljuje se za 
ostvarena postignuća i doprinos razvoju tehničke kulture tijekom dužeg vremenskog 
razdoblja. 

 
Članak 4. 

Djelatnost tehničke kulture obavljaju udruge tehničke kulture, poduzeća i druge 
pravne osobe te građani samostalnim osobnim radom koje imaju prijavljeno  sjedište 
odnosno prebivalište na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: 
ovlašteni predlagatelji). 

Ovlašteni predlagatelji na Javni poziv za dodjelu nagrada mogu nominirati fizičke 
osobe koje su članovi udruga ili su zaposlene u navedenim djelatnostima uz uvjet da 
predložene fizičke osobe imaju prijavljeno prebivalište na području Primorsko- goranske 
županije. 

Ovlašteni predlagatelji na Javni poziv za dodjelu priznanja mogu nominirati i 
fizičke i pravne osobe uz uvjet da predložene osobe imaju prijavljeno prebivalište 
odnosno sjedište na području Primorsko-goranske županije. 

 
Članak 5. 

Nagrade se dodjeljuju u obliku novčanih nagrada za kategorije iz članka 7. na 
temelju ostvarenih rezultata na natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini kao i 
zaslužnim pojedincima u vidu „Nagrade za životno djelo Željko Orešković“, za dugotrajan 
i značajan doprinos stručnom i pedagoškom radu, širenju znanstvenih i tehničkih 
dostignuća, organiziranju i provođenju inventivnog rada i druge aktivnosti kojima se 
promiče svekoliki razvoj tehničke kulture. 



Godišnja nagrada može se dodijeliti više puta, s tim da se osoba može ponovno 
predložiti za ovu nagradu (u istoj kategoriji) ako između dvije dodjele godišnje nagrade 
protekne najmanje 5 (pet) godina. 

Dodjeljuje se jedna godišnja nagrada u svakoj kategoriji. 
Godišnja nagrada u pojedinoj kategoriji 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. 

Sredstva za nagrađivanje osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske 
županije. 

Pored novčanih nagrada, mogu se dodijeliti i priznanja fizičkim i pravnim osobama 
za poseban doprinos unapređenju tehničke kulture Županije te se istima ne dodjeljuju 
novčane nagrade. 
 

Članak 6. 
Novčane nagrade dodjeljuju se sukladno odredbama Županijskog Pravilnika o 

nagrađivanju u tehničkoj kulturi. Novčani iznos nagrade utvrđuje Izvršni odbor Zajednice 
za svaku godinu, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima. 

 
 

II. KATEGORIJE I KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA 
 

Članak 7. 
Nagrade se dodjeljuju najuspješnijim fizičkim osobama sukladno kriteriju iz članka 

4. stavka 2. ovog Pravilnika za sljedeće kategorije: 
 
1. Najuspješniji djelatnik u području tehničke kulture, 
2. Najuspješniji mladi tehničar (osnovna i srednja škola), 
3. Najuspješniji mladi inovator (osnovna i srednja škola), 
4. Najuspješniji mentor, 
5. Nagrada za životno djelo Željko Orešković. 

 
 

Članak 8. 
Najuspješniji djelatnik u području tehničke kulture 

 
Nagrada za najuspješnijeg djelatnika u području tehničke kulture dodjeljuje se za 

iznimna postignuća u razvoju i promicanju tehničke kulture. 
Kandidati za Nagradu za najuspješnijeg djelatnika u području tehničke kulture 

trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 
- najmanje 5 godina rada na području tehničke kulture, 
- stalan/kontinuiran rad u promicanju tehničke kulture, 
- svojim radom i zalaganjem doprinosio razvoju udruge i tehničke kulture. 

 
Članak 9. 

Najuspješniji mladi tehničar (osnovna i srednja škola) 
 

Nagrada za najuspješnijeg mladog tehničara dodjeljuje se za ostvarene rezultate 
u natjecanjima u području tehničke kulture. 

Kandidati za Nagradu za najuspješnijeg mladog tehničara trebaju ispunjavati 
sljedeće uvjete: 

- redovni učenik osnovne i srednje škole, 



- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju mladih tehničara, 
- osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju u području tehničke kulture. 

 

Članak 10. 

Najuspješniji mladi inovator (osnovna i srednja škola) 

Nagrada za najuspješnijeg mladog inovatora dodjeljuje se za ostvarene rezultate 
na smotrama/izložbama u području tehničke kulture. Kandidati za Nagradu za najuspješ-
nijeg mladog inovatora trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

- redovni učenik osnovne i srednje škole, 
- zlatna medalja na državnim izložbama/smotrama, 
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na međunarodnim izložbama/smotrama. 

 
 

Članak 11. 
Najuspješniji mentor 

Nagrada za najuspješnijeg mentora dodjeljuje se za postignute rezultate na 
državnim natjecanjima, izložbama ili smotrama. 

Kandidati za Nagradu za najuspješnijeg mentora trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 
- mladi natjecatelj kojeg mentorira je osvojio jedno od prva tri mjesta na 

državnom natjecanju mladih tehničara, prvo mjesto na državnom natjecanju u području 
tehničke kulture ili mladi inovator kojeg mentorira je osvojio zlatnu medalju na državnim 
izložbama/smotrama odnosno osvojenu medalju s međunarodnih izložbi/smotri u 
području tehničke kulture. 

 
 

Članak 12. 
Nagrada za životno djelo Željko Orešković 

 
Nagrada za životno djelo Željko Orešković dodjeljuje se istaknutim pojedincima 

za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne 
rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju znanstvenog i tehničkog 
opismenjivanja te u razvitku tehnologije i tehničkog stvaralaštva u Primorsko- goranskoj 
županiji, ali i u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Temelj za dodjelu nagrade jest i 
djelovanje pojedinca u tehničkoj kulturi u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere 
ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama tehničke kulture te javna prepoznatljivost i 
priznatost njegovih doprinosa. 

Kandidati za Nagradu za životno djelo Željko Orešković trebaju ispunjavati 
sljedeće uvjete: 

- minimalno 15 godina djelovanja (profesionalnog ili dobrovoljnog) u tehničkoj 
kulturi, 

- navršenih 65 godina života  
- radno neaktivna osoba (u umirovljeničkom statusu) 
- postignuta značajna ostvarenja na području organizacijskog, natjecateljskog, 

znanstvenog, stručnog ili pedagoškog rada u tehničkoj kulturi, 
- iznimna postignuća u promidžbi inventivnog rada i tehničkog stvaralaštva u 

Primorsko-goranskoj županiji i šire, 
- izuzetno doprinosi razvoju i unapređivanju tehničke kulture, posebno djece i 

mladeži, putem izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u područjima tehničke kulture 
kojima se razvijaju sposobnosti, znanja i vještine za tehničko stvaralaštvo i ostvaruje 
tehničko opismenjavanje, osposobljavanje i usmjeravanje na izbor tehničkih zanimanja. 



Nagrada za životno djelo može se dodijeliti samo jedanput istoj osobi.  
Dobitnik godišnje nagrade može se predložiti za Nagradu za životno djelo tek 3 

godine nakon dobivene godišnje nagrade. 
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti i posthumno. U navedenom slučaju 

novčana nagrada uplaćuje se na račun nasljednika. 
 
 

Članak 13. 
Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: 

Zajednica) može iznimno i u posebnim slučajevima dodijeliti počasna priznanja i to za 
sljedeće kategorije za koje se ne dodjeljuju novčana sredstva: 

 počasni predsjednik Zajednice 
 počasni član Zajednice, 
 podupirući član Zajednice. 

 

Članak 14. 
Počasni predsjednik Zajednice 

Počasni predsjednik najviše je javno priznanje Zajednice koje se dodjeljuje 
pojedincu. Dodjeljuje se istaknutoj osobi izuzetno zaslužnoj za dugogodišnji 
profesionalan ili dragovoljan uspješan rad i izvanredna dostignuća u unapređivanju 
svekolike djelatnosti Zajednice i postizanju njezinih ciljeva, odnosno znakovit i trajan 
doprinos sveukupnom razvitku tehničke kulture, za izuzetne uspjehe trajne vrijednosti u 
razvitku znanstvenog i tehničkog opismenjavanja, te u razvitku udruga tehničke kulture 
i tehničkog stvaralaštva u Primorsko-goranskoj županiji te šire u Republici Hrvatskoj i 
svijetu. 

Navedeno počasno priznanje dodjeljuje se doživotno, ali se može oduzeti na 
prijedlog Župana. 

  
 

Članak 15. 
Počasni član Zajednice 

Počasnim članovima mogu biti proglašeni pojedinci koji su pružili znakovit 
doprinos i izuzetno su zaslužni za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Zajednice i 
razvitak tehničke kulture. 

Navedeno počasno priznanje dodjeljuje se doživotno, ali se može oduzeti na 
prijedlog Župana. 

 
 

Članak 16. 

Podupirući član Zajednice 

Podupirućim članovima mogu biti proglašeni građani ili pravne osobe koje 
redovito novčano ili na drugi način materijalno podupiru ili koji značajnim jednokratnim 
potporama (donacijama) pomažu razvoj i napredak Zajednice i ostvarivanje njezinog 
programa. 

 
 

III. POSTUPAK DODJELE NAGRADA I PRIZNANJA 
 

Članak 17. 
Postupak za dodjelu nagrada i priznanja pokreće Zajednica objavljivanjem 

Javnog poziva najkasnije do 15. listopada tekuće godine. Javni poziv je objavljen 30 



dana za tekuću godinu. 

Članak 18. 
U sklopu Javnog poziva objavljuju se kriteriji za dodjelu nagrada i priznanja, 

obrasci za prijavu, određuje se postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga. 
 

 
Članak 19. 

Svaki predlagatelj može u jednoj godini predložiti najviše jednog kandidata po 
kategoriji. 

 
Članak 20. 

Svi prijedlozi moraju biti obrazloženi pismenim putem u predviđenom obrascu za 
dostavu prijedloga koji čini sastavni dio javnog poziva. Obrazloženje prijedloga mora 
sadržavati osnovne podatke o pojedincu, o skupini pojedinaca ili o pravnoj osobi koja se 
predlaže te opis postignuća, dokaze o postignućima, kao i razloge za dodjelu nagrada. 

 
Članak 21. 

Prijedlozi se mogu dostaviti putem poštanskog ureda ili putem elektroničke pošte 
s naznakom „Prijedlozi za dodjelu nagrada i priznanja“ te naziv pravne ili fizičke osobe 
koja se predlaže za nagradu. Utvrđeni rok za slanje prijedloga za dodjelu nagrada 
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. 

 
 

Članak 22. 
Provjeru formalnih uvjeta iz Javnog poziva obavlja Zajednica, dok Povjerenstvo 

za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vrednuje prijave i formira 
prijedlog za nagrađivanje. Prijedlog i zapisnici se dostavljaju nadležnom upravnom 
odjelu u Županiji. 

 
Članak 23. 

Provjeru formalnih uvjeta obavljaju tri člana Zajednice koje imenuje Predsjednik 
Zajednice. O provedenoj provjeri sastavlja se zapisnik koji se upućuje Povjerenstvu. 

 
 

Članak 24. 
Postupak ocjenjivanja pristiglih prijedloga i odabira kandidata provodi 

Povjerenstvo za provedbu natječaja koje čine 3 (tri) člana: 
1. predstavnik Zajednice, 
2. predstavnik nadležnog upravnog odjela u Županiji, 
3. istaknuti predstavnik akademske zajednice iz područja tehničke kulture, kojeg 
zajednički imenuju predstavnik Zajednice te nadležnog UO Županije. 

 
Članak 25. 

Imenovano Povjerenstvo iz članka 24. ocjenjuje prijave, o istome vodi zapisnik te 
izrađuje prijedlog dodjele nagrada i priznanja koji dostavlja nadležnom upravnom odjelu 
u Županiji. Odluku o dodjeli novčanih nagrada donosi Župan na temelju prijedloga 



Povjerenstva odnosno nadležnog upravnog odjela. 
 

Članak 26. 
Odluka o dodjeli nagrada i priznanja objavljuje se na internetskoj stranici 

Primorsko-goranske županije i Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije 
u roku od 30 dana od završetka natječaja. 

 
Članak 27. 

Administrativne poslove u postupku dodjele nagrada obavlja Zajednica tehničke 
kulture Primorsko-goranske županije. 

O izboru nagrađenih Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije vodi 
posebnu evidenciju. 

 
Članak 28. 

Nagrađenima se uz pripadajući novčani iznos sukladno Županijskom Pravilniku, 
dodjeljuju i priznanja. Likovno i grafičko rješenje predlaže Zajednica te odobrava 
Primorsko-goranska županija.  

 

Članak 29. 
Ovim Pravilnikom Prestaje važiti Pravilnik o dodjeli nagrada i priznanja u tehničkoj 

kulturi na području Primorsko-goranske županije od 23. studenog 2021. 
 

Članak 30. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.  

    U Rijeci, 27.rujna 2022.


