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Hrvatska obrtnička komora raspisuje natječaj za izradu idejnog i izvedbenog 

rješenja vizualnog identiteta najvišeg priznanja Hrvatske obrtničke komore naziva 

„Zlatne ruke“.  

Svake godine Komora dodjeljuje najviše priznanje "Zlatne ruke" uglednim i časnim 

članovima za izuzetna poslovna dostignuća u obrtu i zasluge u razvoju i promicanju 

obrtništva i malog poduzetništva, kao i drugim fizičkim i pravnim osobama, koji su svojim 

djelovanjem dali značajan doprinos razvoju obrtništva Hrvatske. 

S tim u vezi, a na temelju niže navedenih stavki, Komora prikuplja ponude za izradu 

novog idejnog i vizualnog rješenja priznanja statua i plaketa „Zlatne ruke“.  

I. SMJERNICE ZA IZRADU 

Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog i izvedbenog rješenja novog dizajna 

vizualnog identiteta najvišeg priznanja Hrvatske obrtničke komore naziva statua „Zlatne 

ruke“ i plaketa „Zlatne ruke“ (reljef). Uz vizualnu prezentaciju, potrebno je priložiti 

sažeto tekstualno obrazloženje predloženog rješenja i vizualni prikaz svih važnih 

elemenata dizajna čime bi se prosudbenom povjerenstvu pružio temelj za razumijevanje 

istoga.  

Idejnim rješenjem smatrat će se:  

grafički prikaz sa slikovnim detaljima kojima se prikazuju osnovni motiv i izgled statue i 

plakete „Zlatne ruke“ koje simboliziraju vještinu, kreativnost, vrijedan rad obrtnika koji su 

svojim dugogodišnjim radom i zalaganjem dali izniman doprinos razvoju obrtništva i 

očuvanju obrtničke tradicije  

Izvedbenim rješenjem smatrat će se:  

trodimenzionalni model, izvedeno idejno rješenje u čvrstom materijalu. Prijedlog 

izvedbenog rješenja treba biti izrađen u nekom od digitalnih alata (tehnologija) na 

računalu. 
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II. UVJETI ZA SUDJELOVANJE 

1. Na natječaj se mogu prijaviti sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike 

Hrvatske.  

2. Autori se na natječaj mogu javiti samostalno ili u koautorstvu s drugim fizičkim 

osobama. 

3. Prijavitelj se može prijaviti s najviše 2 prijedloga. 

4. Prijedlozi rješenja ne smiju biti korišteni u nekom prethodnom natječaju te predstavljeni 

u javnosti sve do objave rezultata. U suprotnom, prijavitelji i njihovi radovi će biti 

isključeni iz Natječaja. 

5. Radovi se evidentiraju i žiriraju pod šifrom, a ne pod imenom i prezimenom prijavitelja. 

6. Prijavitelj prijavom pristaje, da u slučaju odabira, isto bude korišteno kao buduće 

priznanje Hrvatske obrtničke komore „Zlatne ruke“.  

7. Dodjelom nagrade odabranom rješenju, prijavitelj na organizatora prenosi isključivo 

autorsko pravo koje je prostorno i vremenski neograničeno nad autorskim djelom, a što 

će se regulirati ugovorom o autorskom djelu. 

8. U slučaju da autorsko djelo ne bude odabrano, prijavitelj prijavom u korist 

Organizatora osniva pravo priopćavanja autorskog djela javnosti bez posebne naknade. 

9. U Natječaju ne mogu sudjelovati:  

− članovi i zamjenici Prosudbenog povjerenstva 

− zaposlenici Hrvatske obrtničke komore, područnih obrtničkih komora i udruženja 

obrtnika  

− srodnici u prvom koljenu u ravnoj ili pobočnoj lozi, uzdržavane osobe ili 

uzdržavatelji, posvojenici ili posvojitelji te članovi kućanstva prethodno navedenih 

osoba 

10. Prosudbeno povjerenstvo ima pravo poništiti natječaj ako je mišljenja da nije 

zaprimljeno odgovarajuće rješenje. 
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III. NAČIN PRIJAVE I ROK ZA PREDAJU RADOVA 

Radovi se predaju u digitalnom obliku na prijenosnom mediju, a moguće ih je 

dostaviti osobno radnim danom od 8:00 do 16:00 sati ili poštom preporučeno i to 

najkasnije do naznačenog datuma, odnosno do 31. ožujka 2023. godine na adresu: 

Hrvatska obrtnička komora 
Ilica 49/II 
10002 Zagreb 
 
Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici uz naznaku: “Natječaj 

za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta „Zlatne ruke“, ne otvarati”.  

Sudionici mogu postavljati pitanja vezana za natječaj do 31. ožujka 2023. godine 

isključivo putem elektroničke pošte na adresu publicrelations@hok.hr s predmetom maila 

HOK natječaj za Zlatne ruke – upit IME I PREZIME" ili se mogu izravno obratiti putem 

telefona na brojeve 01/4806-643 te 01/4806-623. 

Rok za predaju radova: 31. ožujak 2023. godine   

Rok objave rezultata: do 17. travnja 2023. godine 

IV. ODABIR RJEŠENJA, SASTAV KOMISIJE KOJA SUDJELUJE U PROCESU 

ODABIRA  

Komisiju za odabir rješenja čine:  

Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, 

Adolf Cvanciger, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore,  

Jelena Ivaniš, potpredsjednica Hrvatske obrtničke komore, 

Joso Smolić, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, 

Antun Trojnar,  potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, 

Ivica Zanetti, član Predsjedništva Hrvatske obrtničke komore, 

Darko Knežević, član Predsjedništva Hrvatske obrtničke komore, 
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Irena Kovačić, članica Predsjedništva Hrvatske obrtničke komore, 

Ivan Žambok, predsjednik Odbora za tradicijske i umjetničke obrte Hrvatske obrtničke 

komore. 

V. NAGRADA  

Autoru odabranog rješenja dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 3.000,00 EUR 

neto.  

U slučaju da je Idejno ili Izvedbeno rješenje rezultat zajedničkog rada koautora, nagrada 

se dijeli između koautora u skladu s njihovim koautorskim dijelovima. 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Prijavitelj predajom autorskog djela na natječaj jamči da je autor djela te da djelo nije 

nastalo na način da su povrijeđena tuđa autorska prava i da niti jedno od tih prava nije 

prenio na treću osobu.  

Prijavitelj je uz prijavu dužan podnijeti i dokaz o tome da je punoljetni državljanin 

Republike Hrvatske. 

Nakon završetka natječaja, odabrano rješenje može biti dorađivano te je prijavitelj 

podnošenjem prijave na natječaj suglasan da će po potrebi i prema uputama 

Organizatora izmijeniti i/ili doraditi dostavljeni prijedlog dizajna djela koje je predmet ovog 

natječaja. 

Organizator nije dužan nadoknaditi nikakve troškove sudionicima. 

 


