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za provedbu smotri radova i natjecanja 
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1. OPCE UPUTE 

Natjecanje ucenika/ca u strukovnim disciplinama (dalje u tekstu: 
natjecanje) je pravilima odreden postupak iskazivanja znanja, vjestina i 
sposobnosti ucenika/ca pisanim, prakticnim iii usmenim oblicima -
pojedinacno iii u skupini. Na kraju natjecanja povjerenstvo objavljuje 
ljestvicu poretka na temelju postignutih rezultata. Natjecanja mogu imati 
nekoliko razina: skolsku, zupanijsku (meduzupanijsku) i drzavnu. u vrijeme 
odrzavanja zupanijskih i meduzupanijskih natjecanja odrzava se i 
natjecanje na razini Grada Zagreba. Drzavnome natjecanju, u pravilu, 
prethode dvije razine natjecanja. 

Smotre radova ucenika/ca u strukovnim disciplinama (dalje u tekstu: 
smotre) podrazumijevaju predstavljanje postignuca u znanjima, vjestinama i 
sposobnostima ucenika/ca. Smotre mogu imati nekoliko razina: skolsku, 
zupanijsku (meduzupanijsku) i drzavnu. 

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju ucenici/ce koji/e se kao pojedinci iii 
clanovi odredene skupine isticu znanjem, vjestinama iii sposobnostima u 
skladu s programom/pravilima pojedinoga natjecanja iii smotre. Natjecati se 
mogu redoviti ucenici/ce srednjih skola Republike Hrvatske, u skladu s 
nacelom slobode izbora svakog ucenika/ce. Pod istim uvjetima na 
natjecanjima i smotrama mogu sudjelovati i ucenici/ce s posebnim 
potrebama, kojima ce organizator natjecanja osigurati primjerene tehnicke 
uvjete za sudjelovanje. Broj ucenika/ca na natjecanju, odnosno smotri u 
pravilu ovisi 0 ukupnom broju ucenika/ca koji se skoluju za odredeno 
zanimanje. 

Jednog iii vise ucenika/ca na natjecanju iii smotri, u pravilu, prati mentor/ica 
(nastavnik/ica iii strucni/a voditelj/ica) koji/a ga je pripremao/la za 
natjecanje iii smotru, a najvise, po disciplini natjecanja, jedan mentor iz 
skole. 

0 broju ucenika/ca i mentora/ica - sudionika/ca na drzavnoj razini 
natjecanja i smotri odlucuje Agencija za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Agencija). 



0 broju ucenika/ca i mentora/ica - . suvdi?nika/ca.. na 
zupanijskoj/meduzupanijskoj razini natjecanja i smotn odlucu]e AgenCIJa. 

Svrha natjecanja i smotre je: 
a) prezentacija ucenickih znanja, vjestina i sposobnosti 
b) poticanje i motiviranje ucenika/ca na prezentac'iju svojih znanja, 

vjestina i sposobnosti 
c) prezentacija zanimanja 
d) profesionalno usmjeravanje ucenika/ca osnovnih i srednjih skola. 

Natjecanja i smotre na skolskoj i zupanijskoj/meduzupanijskoj razini 
organiziraju jedan iii vise organizatora. Ovisno o razini, organizatori 
natjecanja iii smotre mogu biti Agencija, skola domacin, zupanija, odnosno 
Grad Zagreb te odgovarajuca strukovna udruga, zajednica iii drustvo. 
Natjecanje i smotra mogu imati jednog iii vise suorganizatora. 

Organizator natjecanja i smotri na drzavnoj razm1 je Agencija, a 
suorganizatori mogu biti strukovne udruge, zajednice iii drustva, zupanija, 
grad iii opcina i skola domacin. 

Natjecanja i smotre provode skolska, zupanijska iii meduzupanijska 
povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada Zagreba te drzavna 
povjerenstva. Provedbu natjecanja i smotri ucenika/ca strukovnih skola iz 
strukovnih disciplina na svim razinama uskladuje Agencija. Agencija odlucuje 
o disciplinama natjecanja i smotri. 

Sudjelovanje na svim razinama natjecanja i smotri mora proizlaziti iz 
redovitoga skolskog programa, izvannastavnoga rada iii dodatne nastave 
koja se provodi tijekom cijele skolske godine i sastavni je dio godisnjega 
plana i programa rada skole. 

Na natjecanju iii smotri mogu se izloziti i predstaviti istrazivacki radovi 
ucenika proizisli iz pokusa i istrazivanja koje prihvati drzavno povjerenstvo i 
pod uvjetom da prethodno nisu prijavljeni iii prikazani na drzavnim 
smotrama i natjecanjima iz drugih podrucja. 

Ako je manji broj skola u sklopu jedne zupanije, na prijedlog Agencije 
orgamz1ra se meduzupanijsko (regionalno) natjecanje. Organizator 
meduzupanijskoga natjecanja utvrduje se medusobnim dogovorom zupanija. 
Ako je ukupan broj skola s istim programom u Republici Hrvatskoj iz kojeg 
se ucenici/ce natjecu u strukovnoj · disciplini manji od 20, drzavnome 
natjecanju mogu prethoditi samo skolska natjecanja. 

Vremenik natjecanja i smotri na svim razinama, za svaku skolsku godinu, 
donosi Agencija, u skladu s pravilnikom kojim se odreduje kalendar rada 
srednjih skola. 

Natjecanja i smotre na svim razinama organiziraju se u skolama koje imaju 
uvjete za provedbu natjecanja iii smotre u pojedinoj disciplini, kao i u 



prostorima drugih ustanova i pravnih osoba. 

2. UPUTE SKOLAMA, UCENICIMA/ AMA I MENTORIMA/CAMA 

skola ce u pripremi natjecanja i smotri: 
0 omoguciti ucenicima/ama slobodan izbor discipline u kojoj zele 

sudjelovati na natjecanju i/ili smotri 
0 izabrati nastavnike/ce koji ce pripremati i voditi ucenike na 

natjecanja i smotre 
o izraditi iii odobriti programe izvannastavnoga rada iii dodatne 

programe kojima se poticu i razvijaju stvaralacke mogucnosti 
svakog/e ucenika/ce 

o upoznati sve ucenike/ce i njihove roditelje s programima rada 
skole, provedbom pojedinih natjecanja iii smotri te svako~ 
uceniku/ci omoguciti slobodan izbor na kojem ce 
natjecanju/natjecanjima iii smotri/smotrama sudjelovati 

o osigurati materijalne, tehnicke i ostale potrebne uvjete za 
primjerenu pripremu ucenika/ca za sudjelovanje na natjecanju iii 
smotri 

o sve oblike izvannastavnoga rada uklopiti u organizaciju radnoga 
dana i tjedna da se ne bi ometalo ostvarivanje redovitih programa 

o stalno senzibilizirati okruzenje za vrjednovanje rezultata rada skole 
i svakoga pojedinog ucenika/ce i nastavnika/ce 

0 suradivati sa strukovnim udrugama, zajednicama i drustvima ciji 
su clanovi prosvjetni djelatnici te strucnjaci iz pojedinih podrucja i 
specijalnosti, a za koje skola procjenjuje da pridonose kvalitetnom i 
strucnom ostvarivanju programa izvannastavnih aktivnosti, tj. 
natjecanja i smotri. 

Sudjelovanje ucenika/ca i njihovih mentora/ica na odredenim razinama 
natjecanja iii smotri skola ce prijaviti Agenciji putem informacijskoga 
sustava strukovnog obrazovanja - VETIS-a, najkasnije do dana utvrdenog 
pravilima, odnosno programom pojedinog natjecanja iii smotre. Nepotpune 
prijave Agencija nece prihvatiti. 

Skole domacini, u suradnji s drugim su/organizatorima i mjerodavnim 
povjerenstvom, obvezatno obavjestavaju sredstva javnoga priopcavanja o 
natjecanjima i smotrama sto ih organiziraju u svojoj sredini. 

Sa zupanijskoga/meduzupanijskog natjecanja smotre na drZavno 
natjecanje i smotru pristupaju ucenici/ce koje potvrdi 
zupanijsko/meduzupanijsko povjerenstvo prema propisanim kriterijima 
rezultatima postignutima na zupanijskoj iii meduzupanijskoj razini. 

Ucenici/ce i mentori/ce duzni su postovati ove upute, pravila za pojedina 
natjecanja i smotre te programe povjerenstava i skola domacina. 

Tijekom zupanijskih, meduzupanijskih i drzavnih natjecanja i smotri 
mjerodavno povjerenstvo treba organizirati okrugle stolove i tematska 
predavanja te omoguciti odrzavanje strucnih razgovora i objasnjavanje 



mogucih nejasnoca u pravilima natjecanja iii smotre. 

3. OPCE UPUTE ZA PROVEDBU NATJECANJA 

Kriteriji za prosudbu uspjesnosti natjecatelja moraju biti precizni i jasni, a 
instrumenti za procjenu tako razradeni da omogucuju usporedivost rezultata 
i minimaliziraju subjektivnost ispitivaca. Kriterije za prosudbu donosi 
drzavno povjerenstvo za pojedino natjecanje. 

Natjecanja se mogu provoditi na tri nacina: 
a) pisanom provjerom strucno-teorijskoga znanja 
b) pisanom provjerom strucno-teorijskoga znanja i prakticnim 

zadatkom iii 
c) prakticnim zadatkom. 

Pisane zadatke za skolsku razinu natjecanja, koja prethode 
zupanijskim/meduzupanijskim natjecanjima, sastavlja povjerenstvo sto ga 
imenuje ravnatelj skole, ako u pravilima za pojedino natjecanje nije 
odredeno drukcije. 

Pisane zadatke za dr2avna natjecanja i sva izlucna natjecanja za 
sudjelovanje na drzavnim natjecanjima sastavlja drzavno povjerenstvo. 

Agencija, putem informacijskoga sustava za strukovno obrazovanje -
VETIS-a, dostavlja svim povjerenstvima koji provode izlucna natjecanja 
za sudjelovanje na drzavnim natjecanjima pisane zadatake s 
rjesenjima. Zadatci s rjesenjima se dostavljaju onoliko vremena prije 
natjecanja koliko je potrebno za dostatnu i potpunu pripremu natjecanja. 
Svi rokovi dostavljanja moraju biti objavljeni u programu svakoga 
pojedinog natjecanja. 

Pisani i usmeni ucenicki odgovori vrjednuju se bodovima. 

Pisani zadatci za provedbu natjecanja dostavljaju se ucenicima 
natjecateljima u omotnici s naslovnicom. 

A. Omotnica s naslovnicom: 

Omotnica je presavijeni arak A3 formata na kojoj je tiskana naslovnica preuzeta 
iz VETIS-a. 

B. Zadatci: 

Zadatci moraju biti jednoznacni, razumljivi, napisani hrvatskim 
standardnim jezikom, postujuci nacela pravopisa hrvatskoga jezika, 
odnosno na jeziku i pismu nacionalne manjine ucenika/ce koji/a 
sudjeluje na natjecanju. 

Zadatci moraju biti primjereni razvojnoj dobi ucenika/ce te uskladeni s 



Okvirnim nastavnim planom i programom. 

Uz svaki zadatak mora biti upisan maksimalan broj bodova te ucrtano 
mjesto za ostvareni broj bodova. 

Uz svaki zadatak mora biti ostavljeno dovoljno mjesta za upisivanje 
odgovora koji ne smiju sadrzavati naknadne ispravke tintom iii 
korektorom. Ispravljani odgovori se ne vrjednuju. Odgovori iii rjesenja 
zadataka se moraju pisati kemijskom olovkom, nalivperom iii ispisom 
na pisacu, ne koristeci crvenu boju ispisa. 

Clan povjerenstva koji pregledava zadatke znakom ..J oznacava da je 
odgovor ispravan, crvenom bojom ispisuje broj ostvarenih bodova uz 
odgovore. Svojim potpisom u desnim donjim dijelovima svake stranica 
potpisuje da su sve stranice pregledane. 

Ako se pri upisivanju broja bodova iii pri konacnom zbroju bodova 
pogrijesi, pogrjesku treba precrtati dvjema kosim crtama te dopisati 
ispravak s citljivim potpisom prezimena svih clanova povjerenstva (tri 
clana). 

Pogrjeska/e clana povjerenstva iii svih clanova povjerenstva ne smije/u 
utjecati na ostvareni rezultat ucenika/ce. 

Nakon pregleda svih zadataka sastavljaju se privremene ljestvice 
poretka pod zaporkama (za svaku disciplinu posebno), koje se 
objavljuju na oglasnoj ploci. 

Natjecateljima/cama i njihovim mentorima/cama dopusten je, na pisani 
zahtjev, uvid u njihova rjesenja u nazocnosti clana povjerenstva. Ako 
ucenik/ca smatra da njegova/njezina rjesenja nisu korektno 
vrjednovana, moze podnijeti pisanu zalbu povjerenstvu u roku od 30 
minuta od objave privremene ljestvice poretka. 

Povjerenstvo je duzno odmah rijesiti sve zalbe, odnosno napisati 
odgovore na zalbe i dati ih ucenicima/cama. Iznimno, u slucaju da 
ucenikov/cin odgovor trazi provjeru u literaturi koja je povjerenstvu 
nedostupna, predsjednik povjerenstva duzan je obrazloziti usmeno i 
pisano sudionicima natjecanja da je moguca promjena poretka nakon 
uvida u propisane skolske udzbenike i drugu strucnu literaturu 
najkasnije 48 sati nakon svrsetka natjecanja. 

Nakon rjesavanja svih zalbi objavljuje se ljestvica konacnoga poretka, 
nakon cije objave zalbe vise nisu moguce. Konacni poredak obvezatno 
se objavljuje u glasilu natjecanja - biltenu i na mreznoj stranici 
Agencije na kojima ce se pratiti i obraaivati podatci sa svih natjecanja. 

Kada zupanijsko povjerenstvo dostavi Agenciji ljestvicu konacnog 
poretka svih ucenika koji su sudjelovali na zupanijskom, odnosno 



meauzupanijskom natjecanju, Agencija odlucuje o broju ucenika koje 
ce pozvati na drzavno natjecanje. Ako vise ucenika ima isti broj 
bodova, u okviru dopustenog broja ucenika koji mogu sudjelovati na 
drzavnom natjecanju, bit ce pozvani svi ucenici s istim brojem bodova. 

Nakon natjecanja, Agencija 90 dana cuva rijesene zadatke svih 
ucenika/ca koji su sudjelovali/le u natjecanju. 

4. OPCE UPUTE ZA PREDSTAVLJANJE ISTRAZIVACKIH RADOVA 

Izradbu istrazivackoga rada mogu prijaviti ucenici/ce srednjih skola koje 
djeluju prema redovitom programu. Prijave se podnose drzavnome 
povjerenstvu do roka i na nacin utvraen Vremenikom, odnosno pravilima 
pojedinoga natjecanja iii smotre. 

5. OPCE UPUTE ZA PROVEDBU SMOTRE 

Na drzavnim smotrama nema ljestvice poretka, ali se mogu nagradivati 
iznimno uspjesni ucenicki radovi. 

Ako zbog posebne naravi odreaenih disciplina smotri nije moguce provesti 
selekciju na skolskoj razini, odabir sudionika/ca smotre provodi se na prvoj 
visoj razini (zupanijskoj iii meauzupanijskoj) iii je provodi drzavno 
povjerenstvo. 

Kriteriji za prosudbu koja prethodi drzavnoj razini moraju biti precizni 
jasni. 

Kriterije za prosudbu donosi drzavno povjerenstvo za pojedinu smotru. 

6. SKOLSKA, ZUPANIJSKA I MEBUZUPANIJSKA POVJERENSTVA I 
POVJERENSTVA GRADA ZAGREBA 

skolska povjerenstva imenuje ravnatelj skole. 
Zupanijska i meauzupanijska povjerenstva i povjerenstva Grada Zagreba 
imenuje upravno tijelo zupanije, odnosno Grada Zagreba mjerodavno za 
poslove obrazovanja na cijem se podrucju natjecanje odrzava. 

Sva povjerenstva imenuju se na odreaeno vrijeme, ali ne dulje od godine 
dana. 

Za svaku razinu natjecanja i smotri clanovi povjerenstva moraju biti casni, 
uzorni i strucni ljudi koji se moraju pridrzavati ovih uputa te pravila pojedinih 
natjecanja iii smotri. 

Nastavnik/ica koji/a je clan/ica povjerenstva, a izraauje zadatke za 
natjecanje, ne smije biti mentor/ica ucenika/ce u disciplini za koju izraauje 
zadatke, bez obzira na razinu natjecanja. Discipline se propisuju pravilima 



pojedinoga natjecanja. 

Popis clanova zupanijskih, meduzupanijskih (regionalnih) povjerenstava za 
natjecanja i smotre mora se dostaviti Agenciji za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih, Zagreb, Radnicka cesta 37b, s naznakom ZA 
NATJECANJA I SMOTRE, i to do 20. prosinca 2013. godine. 

Svako povjerenstvo Agenciji mora dostaviti izvjesce te sve potrebne 
podatke s provedenog natjecanja iii smotre u roku naznacenenom u 
pravilima svakoga pojedinog natjecanja i smotre. 

7. DRZAVNO POVJERENSTVO 

Clanove drZavnog povjerenstva za provedbu drZavnoga natjecanja iii 
drzavne smotre imenuje i razrjesava ravnatelj Agencije. 

Drzavno se povjerenstvo imenuje svake godine. 

Od ukupnoga broja clanova drzavnoga povjerenstva za provedbu 
odredenoga natjecanja najmanje polovica mora biti iz redova nastavnika 
srednjih skola Republike Hrvatske. 

Nastavnik/ca koji/a je clan/ica drzavnoga povjerenstva, a izraduje zadatke 
za natjecanje, ne smije biti mentor/ica ucenika/ce u disciplini za koju 
izraduje zadatke. 

Nastavnik/ca ne moze biti clan/ica drZavnoga povjerenstva natjecanja iii 
smotre u kategoriji u kojoj sudjeluje kao mentor/ica ucenika/ce iii 
skupine. Kategorije se propisuju pravilima pojedinoga natjecanja. 

U drzavna povjerenstva za provedbu smotri imenuju se i istaknuti 
strucnjaci/kinje iz pojedinih podrucja. 

Clanovi povjerenstva moraju biti strucne i odgovorne osobe koje ce 
poduzetno i savjesno sudjelovati u radu drzavnoga povjerenstva, 
pridrzavajuci se svih zadanih rokova. 

clanstvo u drzavnome povjerenstvu moze prestati odlukom ravnatelja 
Agencije zbog nestrucnoga, neodgovorna iii nesavjesna rada u povjerenstvu. 

Clanovima drzavnoga povjerenstva dodjeljuje se naknada za obavljeni rad. 

Zadace d rzavnoga povjerenstva su: 
a) izradba prijedloga programa/pravila natjecanja iii smotre; 
b) provedba natjecanja iii smotre u skladu s programom pravilima 

natjecanja; 
c) utvrdivanje mjerila za vrjednovanje pojedinih zadataka; 
d) obavljanje strucno-tehnickih poslova; 
e) priprema i organizacija natjecanja iii smotri na drzavnoj razini; 



f) priprema i tiskanje materijala vezanih uz natjecanja iii smotre; 
g) osiguravanje tajnosti zadataka; 
h) analiza svih dijelova natjecanja iii smotre na temelju kojih donose 

zakljucke i preporuke koje prosljeauju Agenciji; 
i) izradba izvjesca o provedenom natjecanju iii smotri sto ga u 

zadanom roku dostavljaju Agenciji; 
j) predlaganje skole domacina drzavnoga natjecanja iii smotre, pruzanje 

strucne i organizacijske pomoci te pravodobno slanje svih potrebnih 
materijala skoli domaCinu; 

k) ostali poslovi koji proizlaze iz specificnosti natjecanja iii smotre, a 
obuhvaceni su odlukom o imenovanju pojedinoga povjerenstva. 

Predsjednika i tajnika drzavnoga povjerenstva imenuje ravnatelj Agencije. 

Predsjednik drzavnoga povjerenstva vodi sastanke te prati i odgovara za 
rad povjerenstva. 

Predsjednik drzavnoga povjerenstva je obvezan Agenciji dostaviti izvjesce o 
provedenom natjecanju iii smotri, a ono mora sadrzavati i financijsko 
izvjesce, i to najkasnije do kraja tekuce nastavne godine u kojoj je 
provedeno natjecanje iii smotra, nakon sto cjelokupno izvjesce odobri 
drZavno povjerenstvo odreaenoga natjecanja iii smotre. 

Tajnik drzavnoga povjerenstva je duzan nakon zavrsetka natjecanja Agenciji 
dostaviti po jedan primjerak zadataka s odrzanog natjecanja. 

8. PRIZNANJA, POHVALNICE I ZAHVALNICE 

Ucenici/ce koji/e na natjecanjima osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, 
ostali ucenici/e sudionici natjecanja i smotri dobivaju pohvalnice, a 
mentori/ce i organizatori zahvalnice. 

Priznanja, pohvalnice i zahvalnice sudionicima: 
na drzavnim natjecanjima i smotrama potpisuje ovlastena osoba 
Agencije; 
na zupanijskim i meauzupanijskim natjecanjima smotrama 
potpisuju ovlastena osoba iz zupanije, odnosno Grada Zagreba i 
predsjednik zupanijskoga povjerenstva, odnosno povjerenstva Grada 
Zag reba. 

Zajedno s priznanjima, ucenicima za osvojeno jedno od prva tri mjesta na 
drzavnom natjecanju, Agencija urucuje i prigodne medalje. 

Za tocnu distribuciju priznanja, zahvalnica, pohvalnica i medalja koje se 
dodjeljuju na drZavnim natjecanjima i smotrama ovlasten je i odgovoran 
tajnik drzavnoga povjerenstva. 



9. FINANCIRANJE 

Troskovi za organizaciju, pripremu i provedbu drzavnih natjecanja i smotri 
ucenika i ucenica srednjih skola Republike Hrvatske u strukovnim 
disciplinama podmiruju se iz Drzavnoga proracuna Republike Hrvatske. 
Sukladno prihvacenom planu troskova, Agencija podmiruje: 

o smjestaj i prehranu sudionika (natjecatelja/ica, mentora/ica, 
clanova/ica drzavnih povjerenstava, tehnickoga osoblja) na temelju 
racuna za obavljenu uslugu koji se dostavlja Agenciji; 

o troskove prijevoza i naknade za dnevnice podmiruje svaka 
ustanova/tvrtka za svoje sudionike natjecanja i smotri te salje 
Agenciji zahtjev za povrat tih sredstava. Uz zahtjev za povrat 
sredstava ustanova/tvrtka treba priloziti i racune prijevoznika te 
preslike putnih naloga. Najveci trosak se priznaje u visini prijevoza 
vlakom iii autobusom na redovitim linijama. Troskovi prijevoza 
vlastitim automobilom mogu se priznati samo u iznimnim 
okolnostima, uz prethodnu suglasnost Agencije, te za ucenike/ce s 
posebnim potrebama; 

0 naknade clanovima drZavnoga povjerenstava podmiruje domacin 
natjecanja te salje Agenciji zahtjev za povrat tih sredstava; 

o materijalne troskove natjecanja i smotri podmiruje domacin 
natjecanja te salje Agenciji zahtjev za povrat tih sredstava. Uz 
zahtjev za povrat sredstava domacin treba priloziti i racune za nastale 
troskove; 

Agencija ne snosi troskove smjestaja i prehrane za mozebitne goste koje 
drzavno povjerenstvo poziva na drzavno natjecanje iii smotru iz zemlje iii 
inozemstva, kao ni za sudionike natjecanja i smotri (ucenike/ce i 
mentore/ice) koji na njima sudjeluju bez odobrenja Agencije. 

Domacin drzavnoga natjecanja iii smotre duzan je Agenciji u roku od 30 
dana od svrsetka natjecanja iii smotre dostaviti konacno financijsko 
izvjesce o odrzanom natjecanju iii smotri sa svim financijskim 
pokazateljima i prilozima o utrosku sredstava. Financijsko izvjesce ovjerava 
tajnik drzavnoga povjerenstva. 

10. ZAVRSNE ODREDBE 

Agencija ustrojava, prikuplja podatke i vodi bazu podataka za cjelokupni 
sustav natjecanja i smotri ucenika/ca srednjih skola iz strukovnih disciplina. 

Zagreb, 6. prosinca 2013. 



" .. 1\gent:lJa za 
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VREMENIK 

smotri radova i natjecanja ucenika i ucenica srednjih skola 
Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u 2013./2014. 

godini 



R.br. Obrazovni sektor i discipline 
Razina natjecanjafsmotri Mjesto odrzavanja driavnih 

Skolska j Zupanijska/ 
Meduzupanijska Drzavna natjecanja 

1. Poljoprivreda, prehrana i veterina 

1. Veterinarski tehnicar 

2. AGRO 30. sijecnja 2014. 24. i 25. travnja 
Poljoprivredna i veterinarska 

- skola Osijek 
2014. Osijek 

3. Flora 

4. Nutri-vita 
Poljoprivredno-prehrambena 

30. sijecnja 2014. - 10. i 11. travnja skola 

5. Pekar 
2014. Pozega 

2. Sumarstvo, prerada i obrada drva 

1. Drvodjeljski tehnicar dizajner 

2. Stolar 24. sijecnja 2014. 10. i 11. travnja Obrtnicka i tehnicka skola - 2014. Ogulin 
3. Smotra radova ucenika 

drvodjeljskih zanimanja 

4. Sumarski tehnicar 24. sijecnja 2014. - 24. i 25. travnja Srednja skola Josipa Kozarca 
2014. £>urdenovac 

3. Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija 

1. Ekoloski tehnicar 23. sijecnja 2014. - 3. i 4. travnja Tehnicka skola Nikole Tesle 
2014. Vukovar 



4. Tekstil i koza 

1. Krojac 

2. Odjevni tehnicar 

3. Dizajn odjece 30. i 31. sijecnja -2014. 
4. Modna kolekcija krojaca i/ili 

3. - 5. travnja Srednja strukovna skola 
odjevnih tehnicara 2014. Varazdin 

5. Kolekcija modnog dizajna 

6. Kozni galanterist 
28. i 29. sijecnja -2014. 

7. Smotra obuce i kozne - -
galanterije 

i 

s. Graficka tehnologija i audiovizualne tehnologije 
I 

1. Graficka tehnologija 

2. Multimedija 
Skola za umjetnost, dizajn, 30. i 31. sijecnja 24. i 25. travnja -3. Smotra radova grafickog 2014. 2014. grafiku i odjecu Zabok 

dizajna 

4. Smotra radova fotografije 
----- --



6. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 

1. Automehanicar 24. sijecnja 2014. 21. veljace 2014. 10. i 11. travnja Elektrostrojarska obrtnicka 
2014. skola Zaareb 

2. Instalater grijanja i 
kl imatizacije 

3. Vodoinstalater 24. sijecnja 2014. 21. veljace 2014. 
10. i 11. travnja Industrijska strojarska skola 

2014. Zagreb 

4. Tokar i srodna zanimanja 
podrucja obrade i montaze 

5. Plinoinstalater 24. sijecnja 2014. - 11. travnja 2014. 
Skola za montazu instalacija i 
metalnih konstrukcija Zagreb 

6. Tehnicka Mehanika (statika i 
cvrstoca) 

24. sijecnja 2014. 21. veljace 2014. 24. i 25. travnja Strojarska tehnicka skola Frana 
2014. Bosnjakovica Zagreb 

7. Strojarske konstrukcije 

8. Dizajniranje racunalom 
AutoCAD 

9. Dizajniranje racunalom CATIA 24. sijecnja 2014. 21. veljace 2014. 
24. i 25. travnja Strojarska tehnicka skola 

2014. Fausta Vrancica, Zagreb 

10. CNC tehnike tokarenja 

11. CNC tehnike glodanja 

12. Tehnicar za mehatroniku 24. sijecnja 2014. - 24. i 25. travnja Tehnicka skola Rudera 
2014. Boskovica, Zaareb 

13. Tehnicar za brodostrojarstvo 24. sijecnja 2014. - 29. i 30. travnja Srednja skola Petra Segedina 
2014. Korcula 



7. Elektrotehnika i racunalstvo 

1. Elektromehanicar 27. sijecnja 2014. 28. veljace 2014. 29. i 30. travnja Srednja skola Petra Segedina, 
2014. Korcula 

2. Osnove elektrotehnike i 31. sijecnja 2014. 3. ozujka 2014. 
24. i 25. travnja Tehnicka skola Cakovec 

mjerenja u elektrotehnici 2014. 

3. Drzavna smotra radova iz 5. svibnja 2014. Fakultet elektrotehnike i 
elektrotehnike i racunalstva - - racunarstva, Zagreb 

8. Graditeljstvo i geodezija 

1. Nosive konstrukcije-gradevna 
mehanika 

2. Arhitektonske konstrukcije 

3. Crtanje 

4. Geodetski tehnicar 

5. Zidar 3. - 5. travnja Mjesovita industrijsko-
29. sijecnja 2014. - 2014. obrtnicka skola, Karlovac 

6. Tesar 

7. Keramicar oblagac 

8. Monter suhe gradnje 

9. Soboslikar licilac 

10. Rukovatelj samohodnim 
gradevinskim strojevima 

---- - - -·---·- '-- --



9. Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 

1. Prodavac 20. sijecnja 2014. 17.veljace 2014. 
2.- 4. travnja Ekonomska i trgovacka skola 

2. Komercijalist 23.sijecnja 2014. 20.veljace 2014. 
2014. Dubrovnik 

3. Knjigovodstvo s bilanciranjem 21.sijecnja 2014. 18.veljace 2014. 
9.- 11. travnja Ekonomsko-birotehnicka i 

2014. traovacka skola Zadar 

4. Mladi poduzetnik 22.sijecnja 2014. 19.veljace 2014. 
7.- 9. svibnja Srednja skola Mate Balote 

5. Smotra/sajam Vjezbenickih 2014. Porec - -tvrtki 

6. Poslovni/a tajnik/ica 24.sijecnja 2014. 21.veljace 2014. 
24.- 26. travnja 

7. Upravni/a referent/ica 2014. 
Upravna skola Zagreb 

- -

10. Turizam i ugostiteljstvo 

1. Pripremanje prigodnog menu-a 

2. Posluzivanje menu-a 

3. Pripremanje hladnog slanog 
izloska 

4. Pripremanje hladnog slatkog 16. sijecnja 2014. 20. veljace 2014. 19.- 22. ozujka Ugostiteljsko-turisticka skola 

izloska 
2014. Osijek 

5. Pripremanje barskih mjesavina 

6. Poslovanje recepcije hotela 

7. Poslovanje putnicke agencije 



8. Predstavljanje turistickog 
odredista- destinacije 

11. Promet i logistika 

1. Tehnicar cestovnog prometa 

2. Tehnicar za zeljeznicki promet 

3. Zrakoplovni prometnik 
,Solaris" Sibenik 

4. Pomorski nauticar 20. sijecnja 2014. - 23.- 25. travnja (Skola za cestovni promet, 
2014. Zagreb) 

5. Vozac motornoga vozila 

6. Tehnicar za logistiku i spediciju 

7. Tehnicar PT-prometa 

12. Zdravstvo i socijalna skrb 

1. Medicinska sestra 1 tehnicar 3. veljace 2014. - 29. i 30. travnja Srednja skola Koprivnica 
2014. 

13. Osobne, usluge zastite i druge usluge 

1. Dnevna frizura na zenskom ! 

modelu lutke 

2. Vecernja frizura na zenskom 
Srednja strukovna skola modelu lutke 24. sijecnja 2014. 24. veljace 2014. 11. travnja 2014. Vinkovci 

3. Kreativna frizura na muskom 
modelu lutke 

4. Klasicno sisanje na muskom 



modelu lutke 

14. Ucenici/ce s poteskocama u razvoju 

1. Smotra radova ucenikajca s - - 19. svibnja 2014. Centar za odgoj i obrazovanje 
poteskocama u razvoju Dubrava, Zagreb 

Zagreb, 6. prosinca 2013. 
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