Na temelju članka 47. Statuta Zajednice tehničke kulture Rijeka, Izvršni odbor
ZTK RIJEKA dana 10.12.2014. godine donosi izmjene i dopune
PRAVILNIK
O DODJELJIVANJU NAGRADA ZTK RIJEKA I PRIZNANJA ZTK RIJEKA
I Opće odredbe
Članak 1.
Zajednica tehničke kulture Rijeka (u daljnjem tekstu ZTK) za uspješan i
istaknut rad na realizaciji ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom ZTK dodjeljuje
svake godine povodom Dana tehničke kulture nagrade ZTK i priznanja ZTK.
Nagrade ZTK i priznanja ZTK dodjeljuju se zaslužnim pojedincima
članicama ZTK i drugim pravnim osobama i institucijama.

-

Članak 2.
Nagrade i priznanja ZTK su:
Velika povelja – počasni predsjednik ZTK Rijeka,
Nagrada za životno djelo,
Posebno priznanje,
Godišnja nagrada,
Više Nagrada za novinare,
Jubilarna nagrada za članice ZTK,
Priznanje za postignute rezultate na povećanju broja članova,
Priznanje za postignute rezultate u radu,
Priznanje za razvijanje volonterskog rada.
Članak 3.

U jednoj godini može se dodijeliti najviše 1 Nagrada za životno djelo ili Posebno
priznanje, 5 Godišnjih nagrada, iznimno kada se u slučaju financijske situacije ne
mogu dodijeliti novčane nagrade, moguće je prema potrebi dodijeliti i više
Godišnjih nagrada, 1 Nagrada za novinare i onoliko Jubilarnih nagrada, koliko
članica u toj godini navršava jubilarnu godinu postojanja i rada.
Izvršni odbor će svake godine donijeti odluku koliko će se priznanja u toj godini
dodijeliti.
U jubilarnoj godini ZTK može se dodijeliti i više nagrada, o čemu odluku donosi
Izvršni odbor ZTK. Jubilarnom godinom smatra se svaka deseta godina udruge
od njezinog osnutka, a počev od utemeljenja 1946. godine.
II Kriteriji za dodjelu nagrade
Članak 4.
Velika povelja  počasni predsjednik Zajednice tehničke kulture
Rijeka  najviše priznanje Zajednice koje se iznimno dodjeljuje istaknutim
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pojedincima zaslužnim za dugogodišnji, uspješni rad i izvanredna dostignuća u
unaprjeđenju djelatnosti i ciljeva Zajednice, te za izniman, trajan doprinos razvoju
tehničke kulture u Gradu Rijeci.
Članak 5.
Nagrada za životno djelo – dodjeljuje se istaknutim pojedincima za
cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka na području
razvoja ZTK, razvoja i promidžbe tehničke kulture, stvaralačkog i znanstvenog
rada, tehničkog odgoja i obrazovanja mladih, znanstvene i tehničke
opismenjenost građana.
Temelj za dodjelu nagrade za životno djelo, pored navedenog, jest
djelovanje u tehničkoj kulturi u duljem vremenskom razdoblju – tijekom
profesionalne karijere ili drugog dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama tehničke
kulture, te javna prepoznatljivost i priznatost prinosa.
Nagrada za životno djelo može se dobiti samo jednom.
Osoba koja je profesionalno zaposlena u udruzi tehničke kulture ne može
biti dobitnik Nagrade za životno djelo.
Posebno priznanje – dodjeljuje se istaknutim pojedincima za cjelovit rad
u tehničkoj kulturi i davanju potpore programima tehničke kulture.
Posebno priznanje mogu dobiti i osobe koje nisu članovi udruga tehničke kulture
Posebno priznanje dodjeljuje se u slučaju kada nema kandidata za Nagradu za
životno djelo ili u slučaju kada Komisija za dodjelu Nagrada i priznanja ZTK
Rijeka ne prihvati kandidaturu.
Posebno priznanje dodjeljuje se u obliju skulpture "Spasilac obale".
Posebno priznanje može se dobiti samo jednom.
Članak 6.
Godišnja nagrada dodjeljuje se za ostvarenja postignuća u prethodnom
razdoblju i to pojedincu koji je svojim radom kao organizator aktivnosti doprinio
razvoju i unapređenju ZTK Rijeka ili pojedine članice ZTK Rijeka na jednom od
slijedećih područja: omasovljenju članstva, širenju, razvoju i promidžbi tehničke
kulture, tehničkom odgoju i obrazovanju, poticanju i vrednovanju volonterskog
rada u tehničkoj kulturi, te pojedincima koji su postigli značajne natjecateljske i
druge rezultate na gradskom, županijskom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
Godišnja nagrada dodijelit će se pojedincu osobito za:
 izuzetan doprinos u razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja
građana, posebno mladih, putem izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u
tehničkim i drugim znanstvenim područjima, kojima se razvijaju sposobnosti,
znanja i vještine za znanstveno tehničko i radno stvaralaštvo, te ostvaruje
znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor
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znanstvenih i tehničkih zanimanja, za nesebičan trud i doprinos pojedinca u
razvoju tehničke kulture u tekućoj godini.
 razvoj i unaprjeđenje inventivnog rada u Rijeci,
 tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma,
 za izuzetne rezultate ostvarene u tehničkokulturnim, tehničkosportskim i
drugim područjima tehničke kulture, te u razvitku udruga tehničke kulture u Rijeci,
 za širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća putem značajnog prinosa
znanstvenom i tehničkom opismenjivanju građana za primjenu znanstvenih i
tehničko tehnoloških dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka gospodarstva
i znanosti, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike, te poticanja sklonosti i
sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Rijeci.
 za kontinuiran, značajan ili izuzetno značajan pedagoški, znanstveni i stručni
rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture Rijeke.
 za izuzetan prinos državnoj i međunarodnoj promidžbi tehničke kulture i
ostvarenih dostignuća u svim njezinim područjima u Rijeci.
Članak 7.
Godišnja nagrada ZTK Rijeka dodjeljuje se pojedincu – članu članice ZTK
Rijeka.
Godišnja nagrada Zajednice tehničke kulture može se dodijeliti i skupini
pojedinaca ako je ostvarenje odnosno prinos koji se nagrađuje rezultat njihova
zajedničkog rada ili djelovanja. Ako se priznanje dodjeljuje skupini pojedinaca
članovi skupine ravnopravno dijele nagradu.
Godišnja nagrada ZTK Rijeka može se dodijeliti članici ako postoji i djeluje
više godina, bilježi porast broja članova, te razvija djelatnost, programe i projekte
na način da koristi intelektualni kapital i druge sposobnosti vlastitog članstva.
Godišnja nagrada može se dodijeliti i profesionalno zaposlenoj osobi u
udruzi tehničke kulture, ali bez naknade.
Godišnja nagrada može se dodijeliti i drugim pravnim osobama i
institucijama ukoliko pridonose razvitku i promociji tehničke kulture, te pomažu
donacijama ZTK Rijeka ili njezine članice.
Članak 8.
Godišnja nagrada može se dobiti više puta, ako između dvije dodjele
nagrade istoj osobi protekne najmanje 5 godina.
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Članak 9.
Nagrada za novinare dodjeljuje se osobama koje su kontinuirano pratile
rad i djelatnosti ZTK Rijeka i njenih članica, koje su svojim radom pridonijele
popularizaciji i promidžbi ZTK Rijeka i njenih članica i članova, ostvarivanju
njihovih ciljeva i zadaća.
Nagrada za novinare može se dobiti više puta.
Prva Nagrada za novinare dodjeljuje se u obliku papirnog priznanja, te
grafike ili slično po prijedlogu Komisije za nagrade i priznanja.
Ostale nagrade za novinare dodjeljulju se u obliku papirnog priznanja.
Članak 10.
Jubilarna nagrada dodjeljuje se članicama za svakih 10 godina
postojanja i rada, počevši od 10te godine nadalje.
Članak 11.
Priznanje ZTK Rijeka za postignute rezultate na povećanju broja članova
može dobiti pojedinac – član udruge, odnosno udruga ili druga pravna osoba,
koja je radeći ili sudjelujući u akcijama omasovljenja članstva pridonijela
povećanju broja članova.
Članak 12.
Priznanje za postignute rezultate u radu i širenju tehničke kulture može
dobiti pojedinac, članica Zajednica tehničke kulture Rijeka, pravna osoba ili
osoba koja je profesionalno zaposlena u udruzi, a koja je radeći ili sudjelujući u
akcijama pridonijela širenju odnosno, unapređenju tehničke kulture.
Članak 13.
Priznanje za razvijanje volonterskog rada može dobiti pojedinac – član
udruge ili udruga za poticanje i vrednovanje volonterskog rada u tehničkoj kulturi.
Članak 14.
Priznanje ZTK Rijeka može se dobiti više puta. Pojedinac, udruga ili druga
pravna osoba i institucija mogu dobiti priznanje ako između dvije dodjele
priznanja istoj osobi protekne najmanje 3 godine.
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III Postupak za dodjelu Nagrade ZTK Rijeka i Priznanja ZTK Rijeka
Članak 15.
Nagrade i priznanja dodjeljuje
Zajednica tehničke kulture Rijeka.
Postupak za dodjelu nagrada i priznanja Izvršni odbor ZTK Rijeka pokreće svake
godine raspisivanjem natječaja koji se dostavlja poštom svim članicama ZTK
Rijeka. Natječaj se dostavlja članicama najkasnije mjesec dana prije donošenja
odluke o dodjeli nagrada i priznanja i traje 15 dana.
U natječaju se objavljuju osnovni kriteriji za dodjelu nagrada i priznanja,
udruga može predložiti najviše jednu osobu po svakoj kategoriji, utvrđuje se
postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.
Članak 16.
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu nagrade ZTK Rijeka i priznanja
ZTK Rijeka ima Izvršni odbor ZTK Rijeka, nadležno tijelo članice ZTK Rijeka i
tajnik ZTK Rijeka.
Izvršni odbor ZTK Rijeka može u jednoj godini predložiti najviše po dva
kandidata za dodjelu nagrade i dva kandidata za dodjelu priznanja ZTK Rijeka.
Nadležno tijelo članice i tajnik ZTK mogu predložiti najviše po jednog
kandidata za dodjelu nagrade i jednog kandidata za priznanja ZTK Rijeka.
Prijedlog za dodjelu nagrade koji nije prihvaćen ne može se nakon toga
razmatrati kao prijedlog za dodjelu priznanja ZTK Rijeka.
Prijedlog za dodjelu nagrada, odnosno priznanja ZTK Rijeka, predlagatelji
dostavljaju na posebnom obrascu ZTK Rijeka.
Članak 17.
Izvršni odbor po potrebi može osnovati komisiju sastavljenu od
predstavnika pojedinih područja tehničke kulture uz obvezu da u komisiji bude
barem jedan član Izvršnog odbora koji će ujedno predsjedavati komisiji.
Komisija razmatra i prosuđuje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja i utvrđuje
obrazložen prijedlog nagrada i priznanja.
Komisija može predloženika za nagradu iz opravdanih razloga prebaciti u
neku drugu kategoriju.
Članak 18.
Komisija utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja ZTK Rijeka
natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Komisije.
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Članak 19.
Odluku o dodjeli nagrade i priznanja ZTK Rijeka donosi Izvršni odbor ZTK
Rijeka.
Izvršni odbor o dodijeli nagrada i priznanja odlučuje tajnim glasovanjem.
Ako je član Izvršnog odbora kandidat za dodjelu nagrada i priznanja, ne
može sudjelovati u raspravi i donošenju odluke o nagradi i priznanju za ono
područje za koje je kandidiran.
Članak 20.
Prije razmatranja prijedloga za dodjelu nagrada, Izvrsni odbor utvrđuje
novčani iznos nagrade za životno djelo i za godišnju nagradu i u skladu s
visinom sredstava u gradskom proračunu za tu namjenu i odlukom o broju
nagrada koje će podijeliti.
Članak 21.
Najvišu nagradu "Velika povelja  Počasni predsjednik Zajednice tehničke
kulture Rijeka" dodjeljuje se u obliku posebne povelje.
Nagrađenim pojedincima nagrada se dodjeljuje u obliku novca i u obliku
povelje o dodjeli nagrade, a nagrađenim pravnim osobama samo u obliku povelje
o dodjeli nagrade.
Priznanje se dodjeljuje u obliku povelje.
Sadržaj i oblik povelje utvrđuje Izvršni odbor.
Članak 22.
Nagrade i priznanja uručuje predsjednik ZTK Rijeka povodom Dana
tehničke kulture.
Članak 23.
Odluku o dodjeli nagrade Izvršni odbor javno objavljuje izvješćujući
sredstva javnog priopćavanja.
IV Prijelazne odredbe
Članak 24.
U ZTK Rijeka se vodi posebna evidencija nagrađenih pojedinaca, udruga
i drugih pravnih osoba. Poslove evidencije obavlja tajnik ZTK Rijeka.
Članak 25.
Pravo tumačenja ovog Pravilnika ima Izvršni odbor ZTK Rijeka.
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Članak 26.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj
ploči ZTK Rijeka.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o dodjeli
priznanja i nagrada ZTK Rijeka od 4.12.2012. godine.

Predsjednik Izvršnog odbora
Mladen Peran, dipl.ing.
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