
Predsjedništvo udruge Hrvatski izvoznici na svojoj je 17. sjednici, održanoj 13. svibnja 2014. godine, 
usvojilo sljedeći  

PRAVILNIK 
o dodjeli nagrade „Platinasti ključ“ 

 
Članak 1. 

„PLATINASTI KLJUČ“ je nagrada koju Predsjedništvo Hrvatskih izvoznika, u povodu 10 godina 
djelovanja udruge Hrvatski izvoznici, dodjeljuje najboljim izvoznicima za kontinuitet u izvrsnosti 
poslovanja. 
 

Članak 2. 
Nagrada „PLATINASTI KLJUČ“ dodjeljuje se izvoznicima koji su kontinuitet u izvrsnosti dokazali kroz 
proteklih šest godina dodjela nagrade Zlatni ključ, nagrade koju najuspješnijim izvoznicima u Republici 
Hrvatskoj dodjeljuje HIZ-ovo Povjerenstvo za dodjelu nagrada Zlatni ključ, prema usvojenom i javno 
objavljenom Pravilniku o dodjeli nagrade „Zlatni ključ“. 
 

Članak 3. 
KRITERIJ ZA DODJELU NAGRADE „PLATINASTI KLJUČ“ 

„Platinastim ključem“ Predsjedništvo HIZ-a nagradit će sve izvoznike koji su kroz šest godina dodjele 
nagrada „Zlatni ključ“ (Zlatni ključ za 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. godinu) primili tri ili 
više Zlatnih ključeva, zbrojeno po svim kategorijama nagrada, pod uvjetom da prema godišnjem 
financijskom izvješću za 2013. godinu ispunjavaju osnovne kriterije za sudjelovanje u izboru za 
nagradu „Zlatni ključ“,  navedene u članku 3. Pravilnika za dodjelu nagrade „Zlatni ključ“, a to su:  
 1) Da su aktivni gospodarski subjekt;  
 2) Da imaju više od 1 (jednog) zaposlenog;  
 3) Da ostvaruju dobit u zadnje dvije godine 

 
Članak 4. 

KRITERIJI ZA RANGIRANJE DOBITNIKA NAGRADE „PLATINASTI KLJUČ“ 
 

1. Primarni kriterij za rangiranje dobitnika koji zadovoljavaju kriterij za dodjelu nagrade 
„Platinasti ključ“ naveden u članku 3. ovog Pravilnika je broj dodijeljenih nagrada „Zlatni ključ“ 
kroz šest godina dodjele nagrada „Zlatni ključ“ ( za 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. 
godinu), u svim kategorijama dodjele nagrada. 

2. Dodatni kriterij za rangiranje dobitnika koji zadovoljavaju kriterij za dodjelu nagrade „Platinasti 
ključ“ naveden u članku 3. ovog Pravilnika je broj nominacija za nagrade „Zlatni ključ“ kroz 
šest godina dodjele nagrada „Zlatni ključ“ ( za 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. 
godinu), u svim kategorijama dodjele nagrada. 

 
Članak 5. 

Izvoznik ili više njih, koji nakon procesa rangiranja dobitnika nagrade „PLATINASTI KLJUČ“ prema 
primarnom i dodatnom kriteriju navedenim u članku 4., točka 1. i točka 2.  ovog Pravilnika zauzima/ju 
prvo mjesto, Predsjedništvo HIZ-a nagradit će posebnom „Plaketom HIZ-a“  za najboljeg izvoznika za 
kontinuitet u izvrsnosti. 

 
Članak 6. 

Dodjela nagrada „PLATINASTI KLJUČ“ održat će se u sklopu 9. konvencije hrvatskih izvoznika, 3. 
lipnja 2014. godine. 
 

U Zagrebu, 13. svibnja 2014. 
      
     Darinko Bago, 
     predsjednik HIZ-a 


