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HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA  
Zagreb, llica 49/II  
Upravni odbor 

 

PRAVILNIK  

o priznanjima Hrvatske obrtničke komore 

(pročišćeni tekst) 

 

Pročišćeni tekst Pravilnika o priznanjima izradio je Komorski ured te sadrži: Pravilnik o 
priznanjima Hrvatske obrtničke komore broj: 2-204-2436/7-11-2014 od 22. travnja 2014., 
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o priznanjima Hrvatske obrtničke komore broj: 2-208-
3598/4-11-2015 od 26. svibnja 2015. I Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o priznanjima 
Hrvatske obrtničke komore broj: 2-216-2913/10-11-2018 od 29. svibnja 2018.  

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i način dodjele priznanja koje Hrvatska 
obrtnička komora (u daljnjem tekstu: Komora) dodjeljuje uspješnim, uglednim i časnim 
obrtnicima za izuzetna poslovna dostignuća u obrtu i zasluge u razvoju i promicanju 
obrtništva i malog poduzetništva, kao i drugim fizičkim i pravnim osobama u zemlji i 
inozemstvu, koje su svojim djelovanjem dali značajan doprinos razvoju obrtništva 
Hrvatske. 

Članak 2. 
Priznanja koja Komora dodjeljuje su: 

1. STATUA ZLATNE RUKE S POVELJOM; 

2. PLAKETA ZLATNE RUKE S PISANIM PRIZNANJEM; 

3. POVELJA KOMORE; 

4. ZAHVALNICE I PRIZNANJA. 

Članak 3. 

STATUA ZLATNE RUKE S POVELJOM najviše je priznanje Hrvatske obrtničke komore. 
Dodjeljuje se obrtniku kao priznanje za životno djelo za izniman dugogodišniji doprinos 
razvoju obrta i obrtničkih institucija Hrvatske. 

STATUA ZLATNE RUKE S POVELJOM može se dodijeliti obrtniku: 
-  koji ima najmanje 25 godina rada u vođenju vlastitog ili obiteljskog obrta, 
-  koji se u svom radu isticao kao uspješan, ugledan i častan obrtnik, 
- koji je dao izniman doprinos u promidžbi obrtništva i razvoju i unaprjeđenju rada 
obrtničkih institucija na razini Republike Hrvatske, 
- koji je za svoj rad dobio priznanje na razini udruženja obrtnika ili područne obrtničke 
komore. 
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STATUA ZLATNE RUKE S POVELJOM može se dodijeliti najviše petorici (5) obrtnika u 
jednoj kalendarskoj godini. 

STATUA ZLATNE RUKE S POVELJOM može se iznimno dodijeliti i institucijama u 
zemlji i inozemstvu koje su svojom izuzetnom aktivnošću i suradnjom s Hrvatskom 
obrtničkom komorom dali doprinos razvoju i ugledu obrta i obrtničkih institucija.  

Članak 4. 

PLAKETA ZLATNE RUKE S PISANIM PRIZNANJEM dodjeljuje se obrtnicima, 
članovima Komore koji imaju najmanje 10 godina rada u vođenju viastitog ili obiteljskog 
obrta za:  
- iznimne poslovne rezultate u vođenju i poslovanju obrta,  
- postignutu visoku razinu kvalitete usluga i proizvoda s područja uslužnog i proizvodnog 
obrta, ugostiteljstva i turizma, trgovine, prijevozništva i drugih obrtničkih djelatnosti,  
- značajan uspjeh na sajmovima, prezentacijama, natjecanjima i drugim manifestacijama 
kojima se promiče obrtništvo,  
- značajan doprinos na unaprjeđenju obrtničkog strukovnog obrazovanja kroz poduku 
naučnika za strukovna zanimanja, sudjelovanje u radu komisija za majstorske ispite | 
ispite o stručnoj osposobljenosti,  
- postignute rezultate u unaprjeđenju i očuvanju obrtničkih vještina i znanja iz područja 
umjetničkih i tradicijskih obrta,  
- značajan doprinos razvoju i unaprjeđenju obiteljskog obrta,  
- tehnološka unaprjeđenja, inovatorstvo, dizajn ili poduzete mjere u zaštiti i očuvanju 
okoliša. 
  

PLAKETA ZLATNE RUKE S PISANIM PRIZNANJEM može se dodijeliti najviše 
sedmorici (7) obrtnika u jednoj kalendarskoj godini. 
 

PLAKETA ZLATNE RUKE S PISANIM PRIZNANJEM može se iznimno dodijeliti i 
institucijama u zemlji i inozemstvu koje su svojom izuzetnom aktivnošću i suradnjom s 
Hrvatskom obrtničkom komorom dali doprinos razvoju i ugledu obrta i obrtničkih 
institucija. 

Članak 5.  

POVELJA KOMORE se dodjeljuje pojedincima i institucijama u zemlji i inozemstvu koje 
su svojom aktivnošću i suradnjom s Hrvatskom obrtničkom komorom dali izniman 
doprinos razvoju i ugledu obrta i obrtničkih institucija. 
 

Povelja Komore može se dodijeliti umirovljenim obrtnicima, zaslužnim za razvoj obrta i 
obrtničkih institucija. 
 

Povelja Komore može se dodijeliti i posthumno, zaslužnim pojedincima za razvoj obrta i 
obrtničkih institucija. 
 

Broj ovog priznanja nije ograničen. 
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Članak 6. 

ZAHVALNICE i PRIZNANJA se dodjeljuju obrtnicima i obrtničkim asocijacijama 
prigodom obilježavanja značajnih obljetnica (obrtnika i obrtničkih asocijacija), ali i 
pojedincima i institucijama u zemlji i inozemstvu koji su svojim radom značajno 
doprinijeli poticanju i unaprjeđenju: 
- rada obrtničkih asocijacija, 
- organizacije cehovskog rada, 
- strukovnog obrazovanja za potrebe obrtništva, 
- organizacije kulturno-umjetničkih ili sportskih aktivnosti obrtničkih društava, 
- rada na solidarnosti u obrtništvu i humanitarnim aktivnostima. 
 

Broj ovih priznanja nije ograničen. 

Članak 6a. 

Priznanja Komore mogu se dodijeliti obrtniku kojem odlukom Suda časti Hrvatske 
obrtničke komore nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od 6 mjeseci 
do 5 godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima Komore, 
područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i/ili mjera zabrane obnašanja 
funkcije u tijelima i radnim tijelima Komore, područne obrtničke komore odnosno 
udruženja obrtnika za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.  

Članak 7. 

Priznanja Komore uručuju se dobitnicima prilikom obilježavanja Dana Komore, a uručuje 
ih Predsjednik Komore i osobe koje on protokolom o obilježavanju Dana Komore odredi. 

Članak 8. 

Prijedlog za dodjelu priznanja, s pisanim obrazloženjem kandidature, mogu podnositi 
udruženja obrtnika putem zajedničkog objedinjenog prijedloga udruženja obrtnika i 
područnih obrtničkih komora, kao i tijela i radna tijela Komore. 
 

Prijedlozi se dostavljaju Komisiji za dodjelu priznanja, putem Komorskog ureda, 
najkasnije do 1. svibnja u godini u kojoj se priznanja dodjeljuju. Prijedlozi pristigli nakon 
isteka utvrđenog roka neće biti razmatrani.  
 

Obveza je predlagača dodjele priznanja da prije isticanja kandidature za dodjelu 
priznanja utvrdi da je član Komore izmirio svoje financijske obveze prema komorskom 
sustavu kao i druga javna davanja. 

Članak 9.  

Odluku o dodjeli priznanja donosi Upravni odbor Komore na Prijedlog Komisije za 
dodjelu priznanja.  
 

Osim priznanja iz stavka 1. ovog članka, Predsjednik Komore može, svojom Odlukom, 
dodijeliti pojedincima i institucijama plaketu zlatne ruke s pisanim priznanjem, povelju 
Komore te zahvalnice i priznanja i to:  
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- prigodom obilježavanja značajnih obljetnica Komore, drugih obrtničkih asocijacija 
ili obrtnika,  

- pojedincima i institucijama u zemlji i inozemstvu s kojima Komora ostvaruje 
uspješnu poslovnu suradnju. 

Članak 10. 

Odluka o dodjeli priznanja objavljuje se u glasilu Komore. 

Članak 11. 

Sredstva potrebna za provođenje ove Odluke osiguravaju se financijskim proračunom 
Komore. 

Članak 12. 

Stručno-administrativne poslove vezane za dodjelu priznanja obavlja Komorski ured 
Hrvatske obrtničke komore. 

Članak 13.  

Prilikom održavanja tradicionalnih ili povremenih susreta Cehova Komore mogu se 
dodjeljivati posebna cehovska priznanja. 
 

Uvjeti, postupak i način dodjele ovih priznanja uredit će se posebnim pravilnikom kojeg 
na prijedlog Ceha Komore, a uz mišljenje Odbora za praćenje i razvoj komorskog 
sustava i Statut donosi Upravni odbor Komore.  

Članak 14. 

Iznimno, od članka 3. stavka 3. i članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika, a povodom 
obilježavanja jubilarnih obljetnica Komore, Komisija za dodjelu priznanja može svojom 
odlukom predložiti Upravnom odboru da se broj priznanja koja se mogu dodijeliti poveća 
do najviše deset priznanja. 
 

Odluka Komisije za dodjelu priznanja iz prethodnog stavka mora biti obrazložena u 
pisanom obliku. 

Članak 15.  

Danom donošenja ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznanjima Hrvatske 
obrtničke komore od 16. travnja 2012. i Pravilnik o dopuni Pravilnika o priznanjima 
Hrvatske obrtničke komore od 31. svibnja 2012. godine. 

Članak 16. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Obrtničkim novinama, 
glasilu Komore. 

 

                                                                                                      Predsjednik 
                                                                                         Hrvatske obrtničke komore 
                                                                                               Dragutin Ranogajec 


