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POSEBNA PRAVILA  

NATJECANJA POVIJESTI  U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. 
                                                            

 
 

ORGANIZATOR/SUORGANIZATOR 
Agencija za odgoj i obrazovanje 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

 

OPIS  

 

Na natjecanju mladih  mogu sudjelovati učenici 7. i 8. 

razreda osnovne škole te učenici sva četiri razreda 

gimnazije ili srednjih strukovnih škola. Učenici se natječu 

u poznavanju, razumijevanju i primjeni nastavnih sadržaja 

i ishoda iz povijesti. Na Natjecanju mogu sudjelovati i 

učenici srednjih škola koji su izradili istraživački rad. 

Obveza je svake škole pravodobno obavijestiti sve 

učenike o mogućnostima i pravilima sudjelovanja. 

Mentori učenika s teškoćama trebaju najmanje petnaest 

dana prije održavanja svake razine Natjecanja, na e-adrese 

natjecanjaismotre@azoo.hr ihrvoje.knezevic@zoo.hr 

javiti koje tehničke uvjete organizatori trebaju osigurati. 

Isto se odnosi i na potrebu prijevoda zadaće na jezik 

nacionalne manjine.  

Na svakoj razini Natjecanja, učenici se natječu pod 

zaporkom koja se upisuje na obrazac dostupan na stranici 

AZOO-a. Taj se obrazac stavlja u zajedničku omotnicu 

koja se zalijepi i otvara nakon ispravljanja i bodovanja 

zadaća. 

 

CILJEVI 

 

Ciljevi Natjecanja iz povijesti su predstavljanje 

rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i 

kompetencija učenika u području povijesti kao i 

poticanje učenika na razvoj i unapređenje osobnih 

znanja, vještina, sposobnosti i kreativnosti. Razvijati 

pristup u poučavanju i učenju povijesti te razvijati 

zanimanje  za znanost i istraživanje u istraživačkim 

radovima.   

 

ISHODI 

 

Učenici osnovnih i srednjih škola natječu se u 

poznavanju, razumijevanju i primjeni povijesnih 

koncepata i obrazovnih ishoda (u prilogu) predviđenih 

kurikulima Povijesti. 

Sve dodatne informacije za natjecanje u znanju isključivo 

mentori mogu dobiti u pisanom obliku na elektroničkoj 

adresi hrvoje.knezevic@azoo.hr  u roku od nekoliko dana.  

 

 

RAZINE 

 

1. NATJECANJE U ZNANJU I ISTRAŽIVAČKIM 

RADOVIMA 
 

Natjecanje u znanju organizirat će se na školskoj, 

županijskoj i državnoj razini. Natjecanje iz povijesti bit će 
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provedeno pisanim provjerama koje izrađuje Državno 

povjerenstvo prema cjelinama, temama i odgojno-

obrazovnim ishodima navedenim u godišnjim izvedbenim 

kurikulima (GIK-ovima) za nastavni predmet Povijest za 

7. i 8. razred osnovne škole te 1., 2., 3. i 4. razred srednje 

škole.   

Natjecanje u istraživačkim radovima organizirat će se 

na školskoj, županijskoj i državnoj razini samo za učenike 

srednjih škola. Vrednovanje istraživačkog rada provodi se 

na temelju analitičkih rubrika koje su navedene u prilogu 

za kategoriju istraživačkih radova.  

 

1.1. ORGANIZACIJA ŠKOLSKE RAZINE 

NATJECANJA 
 

Školsko natjecanje održava se 7. veljače 2023. (utorak) u 

13 sati, istodobno u svim školama u Republici Hrvatskoj. 

Propisano vrijeme za rješavanje pisanih provjera jest 90 

minuta. Pisana provjera mora biti ispunjavana 

kemijskom olovkom ili tintom plave boje i na njoj ne 

smije biti ispravaka ili prepravljanja odgovora. 

Odgovori se pišu pravopisno i gramatički točno. 

Pisanje kratica nije dozvoljeno. Ova pravila se odnose 

i za županijsko i državno Natjecanje.  

 

Ovlaštena osoba u školi, koju imenuje ravnatelj škole, 

prijavit će učenike za Natjecanje putem WEB servisa – 

aplikacije za natjecanja i smotre te u toj aplikaciji preuzeti 

pisane provjere. Predsjednik školskog povjerenstva za 

Natjecanje iz povijesti odgovoran je za umnožavanje, 

tajnost pisanih provjera, ispravnu provedbu školskog 

natjecanja i vjerodostojnost svih podataka. Tijekom 

rješavanja pisanih provjera u učionici nije dopuštena 

nazočnost mentora učenika. 

Školska povjerenstva, koja imenuje ravnatelj škole, dužna 

su nakon održanog školskog Natjecanja, predsjedniku 

Županijskoga povjerenstva dostaviti cjelovite ljestvice 

poretka sa školskog Natjecanja i pisane provjere svih 

učenika do 10. veljače 2023. (petak).  

Učenikove odgovore treba ispraviti ISKLJUČIVO 

prema rješenjima koja je poslalo Državno 

povjerenstvo, a  moguće primjedbe mogu se poslati na e-

adresu hrvoje.knezevic@azoo.hr  pa će se prema potrebi 

izvršiti korekcije. 

Uvid učenika u ispravljene pisane provjere i žalbe 

Školskome povjerenstvu moguće su 30 minuta nakon 

objave privremenih rezultata i rješavaju se odmah. 

Školsko povjerenstvo odgovorno je za provedbu školskog 

natjecanja prema svim ovdje navedenim uputama i Općim 

pravilima za provedbu natjecanja i smotri učenika 

osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u školskoj 

godini 2022./2023.  

https://www.azoo.hr/app/uploads/2022/11/Op%C4%87a-

pravila-2.pdf te je obvezno koristiti propisane obrasce 
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objavljene na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i 

obrazovanje.  

 

1.2. ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKE RAZINE 

NATJECANJA 

 

Županijsku razinu Natjecanja provodi Županijsko 

povjerenstvo i Povjerenstvo Grada Zagreba koje imenuje 

županijski ured za obrazovanje. Na županijsko Natjecanje 

prijavljuju se učenici koji su ostvarili najbolje rezultate na 

školskom Natjecanju. O broju natjecatelja i provođenju 

županijskog Natjecanja konačnu odluku donose 

županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada 

Zagreba, o čemu izvješćuju škole na svome području.   
Detaljne upute o provedbi natjecanja te preuzimanju i 

umnožavanju pisanih provjera za županijsku razinu bit će 

naknadno poslane Županijskom povjerenstvu; poslat će ih 

Državno povjerenstvo prije županijskog Natjecanja.   
Ako više učenika ima isti broj bodova, zauzimaju isto 

mjesto. U tom slučaju određeni broj mjesta izostavlja se. 

Mjesto svakog natjecatelja redni je broj koji je za jedan 

veći od broja natjecatelja koji imaju veći broj bodova od 

njega (tzv. standardno natjecateljsko rangiranje). Na 

primjer, ako su na prvom mjestu dva natjecatelja s istim 

brojem bodova, sljedeći natjecatelj je na trećem mjestu.   
Za državno Natjecanje u kategoriji Pisana provjera 

sposobnosti, vještina i znanja (kategorija 1. – 6.), 

Županijsko povjerenstvo šalje ljestvicu privremenog 

poretka (tablica za unos u bazu podataka natjecanja i 

smotri AZOO-a s točnim OIB-om učenika), obrasce sa 

zaporkama i pisane provjere prvih pet (5) plasiranih 

natjecatelja poštom u roku od 3 radna dana od dana 

provedbe Natjecanja Državnom povjerenstvu na adresu: 

Agencija za odgoj i obrazovanje, n/r Hrvoje Knežević, 

Strossmayerova 6/1 , 31000 Osijek.  
Excellova tablica s poretkom natjecatelja sa županijskog 

Natjecanja za kategorije 1. – 6. šalje se u roku od 24 sata 

od provedbe Natjecanja e-poštom Državnom povjerenstvu 

na adresu:   
osnovne škole: natjecanjepovijest2023os@gmail.com  

srednje škole: natjecanjepovijest2023ss@gmail.com   
  
Prije dostavljanja e-poruke Državnom povjerenstvu, 

tablica poretka mora obavezno biti imenovana.   
  
Državno povjerenstvo u svrhu ujednačavanja kriterija i 

utvrđivanja popisa pozvanih učenika na državno 

Natjecanje napravit će reviziju pristigle dokumentacije i 

pozvati natjecatelje na državno Natjecanje. Lista 

konačnog poretka učenika na županijskoj razini bit će 

obavljena unutar 20 dana od završetka županijskog 

Natjecanja na internetskoj stranici Agencije za odgoj i 

obrazovanje.   
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1.3. ORGANIZACIJA DRŽAVNE RAZINE 

NATJECANJA 

 

Državno povjerenstvo na temelju ljestvice konačnog 

poretka učenika na županijskom Natjecanju sačinjava listu 

pozvanih učenika – natjecatelja na državno Natjecanje. Na 

državno Natjecanje Državno će povjerenstvo pozvati 20 

najbolje plasiranih učenika po kategoriji 1. –6. na 

razini cijele države.  
Državni prvak je učenik koji je na državnom Natjecanju u 

određenoj kategoriji osvojio najveći broj bodova.  
Ako više učenika na državnom Natjecanju ima isti broj 

bodova, zauzimaju isto mjesto. U tom slučaju se određeni 

broj mjesta izostavlja. Mjesto svakog natjecatelja je redni 

broj koji je za jedan veći od broja natjecatelja koji imaju 

veći broj bodova od njega (tzv. standardno natjecateljsko 

rangiranje). Na primjer, ako su na prvom mjestu dva 

natjecatelja s istim brojem bodova, sljedeći natjecatelj je 

na trećem mjestu.  Utvrdi li Državno povjerenstvo da je 

pri bodovanju odgovora pojedinih učenika došlo do 

pogrešaka, oni će biti ponovo bodovani. Prema 

objedinjenim rezultatima postignutim u svim županijama, 

Državno povjerenstvo odabire učenike koji će sudjelovati 

na državnoj razini Natjecanja i sastavlja konačnu bodovnu 

ljestvicu za svaku kategoriju (razred). Popis pozvanih 

učenika bit će objavljen na mrežnim stranicama Agencije 

za odgoj i obrazovanje do 4. travnja 2023. (utorak). 

Popis je ujedno i javni poziv na državnu razinu Natjecanja 

pa se učenici neće dodatno pisano pozivati na adresu 

škole. U slučaju korekcije bodova u odnosu na rezultate 

županijske razine Natjecanja, DP-a zadržava pravo 

revizije ljestvica konačnog poretka sa županijske razine 

natjecanja. Mentori/učenici imaju pravo na objašnjenje 

korekcije bodova, a zahtjev se dostavlja tijekom dana 

objave rezultata na adresu hrvoje.knezevic@azoo.hr.   

 

2. USTROJ POVJERENSTVA 

 

Školska povjerenstva imaju najmanje tri člana i imenuje ih 

ravnatelj škole.   

  

Županijska povjerenstva, odnosno povjerenstvo Grada 

Zagreba, imaju predsjednika, tajnika i tri člana. Ravnatelj 

škole-domaćina Natjecanja član je povjerenstva zbog 

organizacijskih poslova. Voditelj županijskog stručnog 

vijeća za povijest predsjednik je županijskoga 

povjerenstva. Ostali članovi se imenuju iz redova učitelja 

i nastavnika povijesti, a na prijedlog voditelja 

županijskoga stručnog vijeća za povijest. Član 

županijskog povjerenstva može biti i jedna osoba iz 

Državnog povjerenstva. Prosudbeno povjerenstvo za 

kategoriju Pisana provjera znanja (kategorija 1. – 6.) ima 

predsjednika i dva člana, a za kategoriju Samostalni 

istraživački radovi učenika predsjednika i tri člana. 

Iznimno, ako nema dovoljno učitelja i nastavnika 
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povijesti, članom županijskog povjerenstva može postati 

učitelj i nastavnik drugog predmeta iz društvenog ili 

humanističkog područja ili vanjski suradnik koji ima 

stručna znanja iz navedenog područja. Upravni odjeli u 

županijama dužni su prije školskog Natjecanja obavijestiti 

ravnatelje osnovnih i srednjih škola u svojim županijama 

koje su osobe predsjednici županijskih povjerenstava za 

provedbu Natjecanja. Predsjednici županijskih 

povjerenstava dužni su prije početka Natjecanja upoznati 

školska povjerenstva s time koja će škola biti domaćin 

županijskog Natjecanja.   

  

Državno povjerenstvo ima predsjednika/predsjednicu i 

članove. Imenuje ih ravnateljica Agencije za odgoj i 

obrazovanje.  

  

Za svaku razinu Natjecanja članovi povjerenstva i 

prosudbenih povjerenstava moraju biti časni, uzorni i 

stručni ljudi koji će aktivno i savjesno sudjelovati u radu 

povjerenstva pridržavajući se zadanih rokova, uputa i 

pravila Natjecanja. Članovi povjerenstava na županijskoj 

i državnoj razini Natjecanja ne mogu biti mentori učenika 

natjecatelja u kategoriji natjecanja u koju su oni 

uključeni.   

  

Popis članova županijskih povjerenstava i povjerenstva 

Grada Zagreba za natjecanje mora se dostaviti Agenciji za 

odgoj i obrazovanje (na adresu elektroničke pošte: 

natjecanjaismotre@azoo.hr,), Donje Svetice 38, Zagreb, s 

naznakom ZA NATJECANJA I SMOTRE, do 31. 

prosinca 2022. Do istog datuma valja dostaviti iste 

podatke i predsjedniku Državnoga povjerenstva (na 

adresu elektroničke pošte hrvoje.knezevic@azoo.hr).   

  

3. ŽALBE  

  

Žalbe na postupak provedbe školskih i županijskih 

natjecanja rješavaju školska i županijska povjerenstva, a u 

Gradu Zagrebu povjerenstva Grada Zagreba. Na 

državnom Natjecanju žalbe rješava Državno povjerenstvo. 

Žalbe se rješavaju odmah po objavljivanju privremene 

ljestvice poretka pod zaporkama. Privremena ljestvica 

objavljuje se na oglasnoj ploči.   

Natjecateljima i njihovim mentorima dopušten je uvid u 

zadatke u nazočnosti člana povjerenstva. Po uvidu u 

privremene rezultate mentor svojim potpisom na 

službenom obrascu potvrđuje suglasnost s ostvarenim 

bodovima učenika na testu. 

Ako učenik smatra da njegovi odgovori nisu korektno 

vrednovani, može u roku od 30 minuta nakon uvida u 

zadatke povjerenstvu podnijeti žalbu u pisanom obliku. 

Podnesenu žalbu potpisuju i učenik i mentor.   

Povjerenstvo je dužno pisanom odlukom uz obrazloženje 

utvrditi osnovanost žalbe koja se natjecatelju mora 

dostaviti neposredno prije objave ljestvice poretka s 
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imenima natjecatelja. Rezultati utvrđeni ljestvicom 

konačnoga poretka su konačni i na njih žalba nije 

dopuštena.  

Ako se natjecatelji i mentor tijekom državnog Natjecanja 

ponašaju neprilično, kršeći kodeks ponašanja, prema 

odredbama statuta škole domaćina, Državno će 

povjerenstvo isključiti natjecatelje i mentora iz Natjecanja 

te će se oni vratiti na svoje matične adrese o vlastitom 

trošku. Na državnom Natjecanju mogu sudjelovati samo 

pozvani učenici – natjecatelji i njihovi mentori. 

  

  

4. NAGRADE I PRIZNANJA  

  

Natjecatelji koji na županijskom i državnom Natjecanju 

osvoje prvo, drugo i treće mjesto, dobivaju diplome, ostali 

sudionici pohvalnice, a mentori/mentorice i organizatori 

zahvalnice.   

Diplome, pohvalnice i zahvalnice na državnom Natjecanju 

potpisuje ovlaštena osoba Ministarstva znanosti i 

obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje. Na 

županijskom Natjecanju diplome, pohvalnice i zahvalnice 

potpisuje župan, odnosno u gradu Zagrebu gradonačelnik 

Grada Zagreba i predsjednik Županijskog povjerenstva 

odnosno povjerenstva Grada Zagreba.  

Zajedno s diplomama, nagrađenim učenicima mogu se 

dodijeliti i druge prikladne nagrade, koje osiguravaju 

organizatori Natjecanja.  

 

 

 

PREDSJEDNIK DRŽAVNOG 

POVJERENSTVA  

I KONTAKT E-MAIL ADRESA 

 

 

Hrvoje Knežević, prof., viši savjetnik 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

Podružnica Osijek 

Strossmayerova 6/1 

Telefon: 031/284-903 

e-adresa: hrvoje.knezevic@azoo.hr 

 

 

KATEGORIJE 

 

 

1. skupina: 7. razred osnovne škole  

2. skupina: 8. razred osnovne škole  

3. skupina: 1. razred srednje škole  

4. skupina: 2. razred srednje škole  

5. skupina: 3. razred srednje škole  

6. skupina: 4. razred srednje škole  

7. skupina: Samostalni istraživački radovi 

    

 

 

VREMENIK 

 

školsko Natjecanje: 7. veljače 2023. (utorak) u 13:00 

županijsko Natjecanje: 14. ožujka 2023. (utorak) u 10:00 

državno Natjecanje: 26. – 28. travnja 2023. (srijeda –

petak) 

 

PRIJAVE 

 

 

PRIJAVE UČENIKA ZA ŠKOLSKU RAZINU NATJECANJA 

ŠKOLE TREBAJU UNIJETI U APLIKACIJU ZA 
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NATJECANJE  DO POČETKA ŠKOLSKE RAZINE 

NATJECANJA. 

 

 

 

 

 

PROVEDBA 

 

PROVEDBA NATJECANJA U ZNANJU 

Prema uputama navedenim u Razinama. 

 

PROVEDBA NATJECANJA U UČENIČKIM 

ISTRAŽIVAČKIM RADOVIMA 

Prema uputama navedenim u Razinama. 

 

 

 

 

ELEMENTI VREDNOVANJA 

 

VREDNOVANJE U ZNANJU PROVODI SE NA 

SVAKOJ RAZINI NATJECANJA 

Prema uputama navedenim u Razinama. 

 

 

 

BODOVANJE 

 

U svakom zadatku / grupi zadataka u pisanoj provjeri za 

natjecanje u znanju navedeno je bodovanje. 

 

Natjecanje u učeničkim istraživačkim radovima boduje 

se prema kriterijima navedenim u svakoj sastavnici (u 

Prilogu). 

 

UPUTE ZA PISANJE RADNJE I 

OBRANE SAMOSTALNOG 

ISTRAŽIVAČKOG RADA 

U prilogu. 

 

 

ŽALBENI POSTUPAK 

Istovjetan je za sve razine Natjecanja: 30 minuta nakon 

uvida u privremene rezultate. 

 

 


