
Na temelju članka 4. Statuta Hrvatskoga društva filmskih kritičara (u daljnjem tekstu: HDFK) 

Skupština HDFK na prijedlog Vijeća HDFK donosi 

 

PRAVILNIK NAGRADE OKTAVIJAN 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se status, kategorije i postupak dodjele nagrade Oktavijan. 

Članak 2. 

Nagrada Oktavijan nagrada je Hrvatskog društva filmskih kritičara kojom se vrednuju i 

ocjenjuju  umjetnička postignuća u hrvatskoj kinematografiji, bilo na osnovi tekuće filmske 

produkcije (godišnje nagrade Oktavijan) ili na temelju cjelokupnog životnog stvaralaštva 

(Zlatni Oktavijan). U ocjenjivanju mogu sudjelovati svi redoviti članovi HDFK-a. 

   

GODIŠNJA NAGRADA OKTAVIJAN 

Članak 3. 

Godišnja nagrada Oktavijan (utemeljena na prvim Danima hrvatskoga filma 1992) dodjeljuje 

se u sljedećim kategorijama: 

- Oktavijan za dugometražni igrani film  

- Oktavijan za (kratki i srednjometražni) igrani film 

- Oktavijan za (kratki, srednjometražni i dugometražni) dokumentarni film 

- Oktavijan za (kratki, srednjometražni i dugometražni) animirani film 

- Oktavijan za (kratki, srednjometražni i dugometražni) eksperimentalni film  

- Oktavijan za (kratki, srednjometražni i dugometražni) namjenski film   

 

Članak 4. 

Godišnje nagrade Oktavijan dodjeljuju se na temelju uvida u ukupnu godišnju produkciju 

premijerno prikazanu između održavanja dvaju festivala Dani hrvatskoga filma, u okviru 

programa drugih hrvatskih filmskih festivala koji prikazuju hrvatske filmove, kao i u okviru 

redovitog kinorepertoara ili u posebnim jednokratnim prigodama (svečane premijere, 

namjenske projekcije i sl.). U konkurenciju ulazi i cijeli natjecateljski i prateći programi 

posljednjih Dana hrvatskoga filma s premijernim naslovima, a na Danima se proglašavaju 

dobitnici i uručuju nagrade.  

Nagrada Oktavijan za dugometražni igrani film iznimno se dodjeljuje u okviru Pulskog 

filmskog festivala, a u konkurenciju ulaze svi filmovi premijerno prikazani između 

održavanja dvaju Pulskih filmskih festivala, kao i na posljednjem Pulskom filmskom 

festivalu. 

Članak 5. 



U ocjenjivanju filmova za godišnje nagrade Oktavijan mogu sudjelovati svi redoviti članovi 

Hrvatskog društva filmskih kritičara koji se u razdoblju od 1. do 31. svibnja samostalno 

prijave imenovanom koordinatoru/-ici nagrade i obvežu da će sudjelovati u glasovanju za 

pojedinu kategoriju u sljedećem natjecateljskom razdoblju.  

Članak 6. 

Filmovi u svim kategorijama ocjenjuju se ocjenom od 1 (jedan) do 5 (pet) putem glasačkog 

listića s popisom svih filmova u konkurenciji, a potom se izračunava prosječna ocjena. Film s 

najvišom prosječnom ocjenom dobitnik je Oktavijana, s tim da ta ocjena ne smije biti niža od 

3,50. Da bi se Oktavijan mogao dodijeliti u svakoj pojedinačnoj kategoriji treba glasovati 

najmanje sedam (7) kritičara. 

Članak 7. 

Vijeće HDFK-a imenuje koordinatora nagrade (po potrebi i više koordinatora), koji je 

zadužen za izradu popisa filmova u konkurenciji, ishođenje linkova za gledanje filmova od 

producenata, izradu glasačkih listova, distribuciju obavijesti i linkova za gledanje filmova te 

obradu rezultata glasovanja. 

Predsjednik/-ca HDFK i članovi Vijeća HDFK dužni su osigurati što bolju suradnju s 

festivalima i producentima, kako bi filmovi za ocjenjivanje bili dostupni za gledanje u 

različitim uvjetima (tijekom festivala u dvoranama i videogalerijama, ili preko internetskih 

linkova s ograničenim pristupom) i na različitim mjestima (izvan mjesta održavanja 

festivala).  

NAGRADA ZLATNI OKTAVIJAN 

Članak 8. 

Nagrada Zlatni Oktavijan dodjeljuje se istaknutim filmskim umjetnicima za njihov ukupni 

umjetnički prinos hrvatskome filmu. Kandidate predlažu članovi HDFK-a, a dobitnik se bira 

javnim glasovanjem (većinom glasova svih prisutnih) na godišnjoj skupštini HDFK-a. 

Nagrada se uručuje na otvaranju Dana hrvatskoga filma.  

Prijelazne i završne odredbe 

Članak 9. 

Iznimno, u 2015. godini, kandidati za nagradu Oktavijan za dugometražni igrani film, mogu 

biti i filmovi koji su premijerno prikazani u razdoblju od održavanja Pulskoga filmskog 

festivala 2014, a uvršteni su u program konkurencije hrvatskog dugometražnog filma.  

Članak 10. 

Iznimno, za natjecateljsko razdoblje od Dana hrvatskoga filma 2015. do Dana hrvatskoga 

filma 2016. rok prijave kritičara za ocjenjivanje produljuje se do 30. lipnja 2015. 

 

U Zagrebu, 15. lipnja 2015.     Predsjednica HDFK-a  

Diana Nenadić  



 

 


