
Obavještavamo vas da su na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje 
(https://www.azoo.hr/natjecanja-i-smotre-arhiva/64-natjecanje-mladih-tehnicara-2021-
2022/) i portalu Državnog povjerenstva - web stranica HZTK (https://www.hztk.hr/64-
natjecanje-mladih-tehnicara-republike-hrvatske-sk-god-20212022.aspx) objavljena Pravila 
64. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske (u privitku). 
 
Natjecanje mladih tehničara se provodi na temelju osnovnoškolskog programa tehničke 
kulture, programa nastave kroz klubove mladih tehničara, izvannastavnog programa u 
školi, izvanškolskog programa te programa posebnih tehničkih kompetencija (znanje, 
vještine, samostalnost i odgovornost) koje se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom 
programu tehničke kulture. 
 
 
 
 
Novosti na 64. natjecanju su: 
-  ocjenjivanje 
-  trajanje pisane provjere znanja na školskoj/klupskoj i županijskoj razini 
-  aplikacija natjecanja.azoo.hr - sustav prijave na natjecanje, preuzimanja zadataka i 
drugih materijala te izvještavanje o rezultatima natjecanja 
-  zadaće organizatora školske/klupske i županijske razine natjecanja 
-  ažurirana posebna pravila natjecanja u P-kategoriji. 
 
Organizatori i suorganizatori natjecanja su: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija 
za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, upravni odjeli županija i 
Grada Zagreba zaduženi za obrazovanje, osnovne škole, županijske i gradske zajednice 
tehničke kulture te udruge tehničke kulture. 
 
 
 
Predsjednik Državnoga povjerenstva je Žarko Bošnjak, prof., viši savjetnik, Agencija 
za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, telefon: 01/2785-060; faks: 01/2785-
160; e-pošta: zarko.bosnjak@azoo.hr . 
Sjedište i internetska stranica Državnog povjerenstva je Hrvatska zajednica tehničke 
kulture, Dalmatinska 12, 10 000 Zagreb, e-pošta 
 jasna.malus@hztk.hr, www.hztk.hr (izbornik: Natjecanja). 
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Razine, vremenik, organizatori, sadržaj, trajanje natjecanja i ocjenjivanje na 
svim razinama 

Razine Vremenik Organizatori Sadržaj i trajanje Ocjenjivanje na sve tri 
razine 

Školska/ 
klupska 

od 1. do 4. 

2. 2022. 
(utorak – 

petak) 

Osnovne škole 

ili udruge 
tehničke 

kulture 

1)      pisana provjera 
znanja (45 minuta) 

2)      izrada tehničke 
tvorevine (60 minuta) 
3)      predstavljanje 
tehničke tvorevine 
svakog natjecatelja 
(do 5 minuta) 

1)      Pisana 
provjera znanja: do 
40 bodova 

2)      Tehnička 
tvorevina izrađena 
na natjecanju: do 
50 bodova 

3)      Predstavljanje 
tehničke tvorevine: 
do 10 bodova 

Županijska 

razina/Grad 
Zagreb 

4. 3. 2022. 

(petak) 
Županijska 

povjerenstva 
1)     pisana provjera 
znanja (60 minuta) 

2)     izrada tehničke 
tvorevine (90 minuta) 

3)     za 
predstavljanje 
tehničke tvorevine 
svakog natjecatelja 
(do 5 minuta) 

  
Učenici će imati 30 minuta za 

pripremu predstavljanja 
tehničke tvorevine. 

Državna od 2. do 5. 

5. 2022. 
(ponedjeljak 

– četvrtak) 

Državno 

povjerenstvo 
1)     pisana provjera 
znanja (2 školska 
sata) 

2)     izrada tehničke 
tvorevine (8 školskih 
sati) 
3)     do 5 minuta za 

predstavljanje tehničke 

tvorevine svakog 
natjecatelja 

  
Da bi učenici mogli ostvariti pravo sudjelovanja na natjecanjima više razine (županijskoj i 
državnoj), moraju biti vrednovani na nižim razinama (školskoj/klupskoj za županijsku i 
županijskoj za državnu razinu) u sva tri dijela natjecanja. 
Da bi učenik ostvario pravo sudjelovanja na državnom natjecanju, u području u kojom se 
natječe na županijskom natjecanju, odnosno na natjecanju na razini Grada Zagreba, treba 
sudjelovati najmanje troje učenika. 
 
 



Sudionici natjecanja 
Sudionici natjecanja su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, članovi klubova 
mladih tehničara u osnovnim školama, udrugama tehničke kulture (podmladak udruga 
tehničke kulture) ili srodnim ustanovama. 
U tablicama izvještavanja osim mentora iz škole koju učenik pohađa navodi se i ime i 
prezime mentora učenika u udruzi i udruga u kojoj se učenik pripremao za natjecanje. 
 
Područja natjecanja 
Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija: 

 H-kategorija (redoviti osnovnoškolski program tehničke kulture i programu nastave 
kroz klubove mladih tehničara, izvannastavni program u školi te izvanškolski 
program tehničke kulture) 

 P-kategorija (natjecanje se provodi po programu za posebna područja tehničke 
kulture 

Područja natjecanja u H-kategoriji su: maketarstvo i modelarstvo (V. razred), graditeljstvo 
(VI. razred), obrada materijala (VII. razred), strojarske konstrukcije (VII. razred), 
elektrotehnika (VIII. razred), elektronika (VIII. razred) i robotika (V. do VIII. razred). U P-
kategoriji učenici od V. do VIII. razreda pokazuju svoje kompetencije u sljedećim 
područjima: automatika, fotografija, modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, 
radiokomunikacije i robotsko spašavanje žrtve. 
Jedan učenik može se natjecati u samo jednom području. 
 
Objava popisa pribora, materijala i alata  
Popis pribora, materijala i alata za školsku/klupsku razinu bit će objavljen na portalu 
Državnog povjerenstva 5. siječnja 2022. 
 
Datumi preuzimanja testova i zadataka za održavanje školske/klupske i 
županijske razine natjecanja 
-        Školska/klupska razina: ponedjeljak, 31. siječnja 2022. 
-        Županijska razina: srijeda, 2. ožujka 2022. 
 
Prijava za školsku/klupsku razinu natjecanja, preuzimanja zadataka i drugih 
materijala te izvještavanje o rezultatima natjecanja putem 
aplikacije natjecanja.azoo.hr 
Prijava učenika na sva natjecanja i smotre u školskoj godini 2021./2022. u organizaciji 
Agencije za odgoji obrazovanje vršiti će se putem WEB servisa – aplikacije za Natjecanja i 
smotre Agencije za odgoj i obrazovanje natjecanja.azoo.hr. 
Prijavu učenika u aplikaciju unose odgovorne osobe u osnovnim školama koje će joj 
pristupiti svojim AAI@Edu računom. Odgovorne osobe imenuju ravnatelji škola. 
Prijava se provodi na isti način i za učenike koje za natjecanje priprema mentor iz udruge, 
ako se učenik pripremao u udruzi i ako će se školska/klupska razina natjecanja održati u 
udruzi. Udruge će dobiti informaciju o tome tko je odgovorna osoba od učitelja tehničke 
kulture u matičnoj školi ili ravnatelja škole. 
U prijavi treba navesti: ime i prezime učenika, razred, područje i šifru natjecanja, ime i 
prezime mentora iz škole, naziv udruge te ime i prezime mentora iz udruge, kontakt 
podatke organizatora natjecanja u slučaju da se radi o mentoru iz udruge (ime i prezime, 

http://natjecanja.azoo.hr/
http://natjecanja.azoo.hr/


adresa elektroničke pošte, broj telefona i mobitela). Za točnost podataka odgovorna je 
škola, odnosno ravnatelj škole. 
Rok za prijavu učenika na školsku/klupsku razinu natjecanja je ponedjeljak, 
24. siječnja 2022. 
Preuzimanje testova i zadataka te izvještavanje s natjecanja također provode odgovorne 
osobe škola preko iste aplikacije.  
Više informacija dostupno je u Pravilima natjecanja, na stranicama Državnog povjerenstva 
i Agencije za odgoj i obrazovanje. 
 

Na stranici Državnog povjerenstva dostupni su zadaci za pripremu učenika iz 
radiokumunikacija i automatike. 
 

S poštovanjem, 
 

Žarko Bošnjak, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, 
predsjednik Državnog povjerenstva 64. natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske 

e-pošta: zarko.bosnjak@azoo.hr 

  

Jasna Malus Gorišek, dipl. ing. 
Državno povjerenstvo 64. natjecanja mladih tehničara 
Hrvatska zajednica tehničke kulture 
mob: 099/4656-770 

https://www.hztk.hr/64-natjecanje-mladih-tehnicara-republike-hrvatske-sk-god-
20212022.aspx 
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