
Pozivamo sve udruge i članove Hrvatskoga radioamaterskog saveza da Izvršnom odboru 
HRS-a predlože kandidate za dodjelu: 
 
NAGRADE HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE za 2016. godinu 
 
Javni raspis HZTK je otvoren do 20. siječnja 2017. godine. 
 
1. Nagrada za životno djelo HZTK 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 postignuća 
trajne vrijednosti u unapređenju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, u razvitku 
tehničkog stvaralaštva, udruga tehničke kulture, njihovih zajednica i saveza u Republici 
Hrvatskoj i u 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, promidžbenom 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 
razdoblju, stvaralačka postignuća u područjima tehničke kulture i u razvitku pokreta 
tehničke kulture. 
 
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Nagradi za životno djelo 
Hrvatske zajednice tehničke kulture. Godišnje se dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo. 
 
2. Godišnja nagrada HZTK dodjeljuje se građanima-pojedincima za izvanredna postignuća 
tijekom 2016. godine ostvarena profesionalnim ili dragovoljnim radom u tehničkoj kulturi, 
kojima je pružen znakovit, i na razini Republike Hrvatske, prepoznatljiv i priznat doprinos 
djelovanju, razvitku i ostvarivanju ciljeva Zajednice, i to za: 
- osobit prinos razvitku i unapređivanju 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, 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 i stvaranje uvjeta za tehničko stvaralaštvo 
građana, vrednovanje, širenje i primjenu inovacija, 
- osobite uspjehe u foto, kino i video-tehnici, samogradnji u tehničkim športovima i drugim 
granama tehničke kulture te u razvitku udruga tehničke kulture, 
- širenje znanstvenih i tehničkih postignuća u svrhu promicanja tehnološkog razvitka 
gospodarstva, znanosti i svekolikog života i rada i poštivanja održivog razvitka kao i za 
popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike i tehničke kulture te poticanje sklonosti i 
sposobnosti za tehničko stvaralaštvo, 
- osobit prinos međunarodnoj promidžbi 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 vrlo značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u 
udrugama tehničke kulture, njihovim zajednicama i savezima te ustanovama Republike 
Hrvatske. 



Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture može se dodijeliti i skupini 
pojedinaca, ako je ostvarenje odnosno prinos koji se nagrađuje učinak njihova zajedničkog 
rada ili djelovanja. U tom slučaju članovi skupine ravnopravno dijele Nagradu. 
 
Godišnja nagrada dodjeljuje se u novcu i u obliku Povelje o Godišnjoj nagradi Hrvatske 
zajednice tehničke kulture. Dodjeljuje se najviše sedam Godišnjih nagrada. 
 
Postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga 
 
Prijedlog za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture mora biti pismeno 
obrazložen na posebnom obrascu (u prilogu).  
 
Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o pojedincu, o skupini pojedinaca 
ili o pravnoj osobi koji se predlažu, te iscrpan opis i prosudbu njihove djelatnosti i 
postignuća, kao i druge dokaze i razloge za dodjelu Nagrade. Za Godišnju nagradu mora biti 
posebno istaknut doprinos razvitku tehničke kulture u 2016. godini. 
 
Ako obrazloženje pojedinog prijedloga ne sadržava dovoljno elemenata za odlučivanje, 
Odbor za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu može zatražiti od predlagatelja da u 
određenom roku dopuni svoj prijedlog. 
 
Kandidate za dodjelu navedenih nagrada mogu predložiti svi klubovi i svi 
zainteresirani članovi Hrvatskoga radioamaterskog saveza na dva načina: 
 
1. Putem dostave prijedloga direktno u Hrvatsku zajednicu tehničke kulture, sa naznakom 
„Prijedlog za nagradu“, p.p. 149, 10002 Zagreb. Rok: do 20. siječnja 2017. godine. 
 
2. Svoje prijedloge možete dostaviti (poštom, faxom ili e-mailom) u stručnu službu 
Hrvatskoga radioamaterskog saveza sa naznakom „Prijedlog za nagradu HZTK“. Rok: do 
31. prosinca 2016. godine. Na osnovu prispjelih prijedloga IO HRS-a će donijeti odluku o 
konačnoj listi predloženika za Nagrade HZTK. 
 
Više informacija o natječaju, kao i obrasce za podnošenje prijedloga, možete pogledati na 
www.hztk.hr 

 
 


