
  1  

POSEBNA PRAVILA 

za Natjecanje učenika osnovnih škola u poznavanju prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 
upravljanja biciklom „Sigurno u prometu“ u školskoj godini  2020/2021. 

 

 

Organizatori natjecanja 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

Hrvatski autoklub 

 

Sjedište i adresa Državnog povjerenstva 

Hrvatski autoklub 

Avenija Dubrovnik 44, 10010 Zagreb 

 

 

Cilj i svrha natjecanje učenika osnovnih škola u poznavanju prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 
upravljanja biciklom „Sigurno u prometu“ je odgoj i osposobljavanje učenika za sigurno sudjelovanje u prometu 
kao pješaka i vozača bicikla.  

 

Natjecanje „Sigurno u prometu” provodi se za učenike osnovnih škola u znanju prometnih propisa i 
sigurnosnih pravila (teorijski dio) i upravljanja biciklom na vježbalištu s točno utvrđenim sadržajem (praktični 
dio natjecanja).  

 

Pravo sudjelovanja na natjecanju, na svim razinama, imaju učenici osnovnih škola u dobi od 10 do 12 godina, 
odnosno učenici koji u tekućoj godini navršavaju  navedene godine starosti. Natjecanje učenika određeno je 
Pravilnikom o provedbi natjecanja „Sigurno u prometu“ donesenim na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog 
autokluba i usklađenim s europskim pravilima natjecanja FIA klubova. Na natjecanju učenika osnovnih škola u 
poznavanju prometnih propisa i sigurnosnih pravila i upravljanja biciklom „Sigurno u prometu“ u školskoj godini  
2020/2021. natjecati se mogu samo učenici osnovnih škola rođeni 2009, 2010. i 2011., državljani Republike 
Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.  

 

Vremenik natjecanja  

Natjecanje u osnovnim školama provesti će se u razdoblju od 1. ožujka do 1. travnja 2021. (ponedjeljak -
četvrtak). 
 
Natjecanje na razini županija provesti će se u razdoblju od 12. travnja do 30. travnja 2021. (ponedjeljak -
petak). 
 
Državno natjecanje provesti će se u razdoblju od 18. svibnja do 21. svibnja 2021. (utorak – petak). 

 

U slučaju nekih izvanrednih okolnosti, odnosno u slučaju povećanog širenja epidemije bolesti COVID-19, 
uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a koje predstavljaju neposrednu ugrozu za zdravlje natjecatelja, njihovih 
mentora i drugih dionika natjecanja, moguća je promjena i prilagodba načina provedbe natjecanja.   

 

Razine i kategorije natjecanja  

A) Školsko natjecanje  

Lokalni autoklubovi Hrvatskog autokluba suorganizatori su natjecanja na razini osnovnih škola. Prijava učenika 
za sudjelovanje na natjecanju obavlja se elektroničkim putem, pomoću aplikacije objavljene na internetskom 
sjedištu Hrvatskog autokluba. 
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Državno povjerenstvo pripremit će pitanja za teorijski dio natjecanja koji će se provoditi putem aplikacije za 
online testiranje i skicu vježbališta za praktični dio natjecanja s bodovnom listom.  

Školsko povjerenstvo će nakon završenog teorijskog i praktičnog dijela putem aplikacije unijeti bodove 
praktičnog dijela i objaviti konačnu bodovnu listu. 

 

Dvije djevojčice i dva dječaka s najviše osvojenih bodova činit će ekipu škole na županijskom natjecanju.  

 

B) Županijsko natjecanje  

Temeljni autoklubovi Hrvatskog autokluba suorganizatori su natjecanja na razini županija. Svaka osnovna 
škola koja sudjeluje na natjecanju može prijaviti za županijsko natjecanje jednu ekipu koju čine dvije djevojčice 
i dva dječaka u pratnji jednog voditelja mentora.  

 

Državno povjerenstvo pripremit će pitanja za teorijski dio natjecanja koji će se provoditi putem aplikacije za 
online testiranje i skicu vježbališta za praktični dio natjecanja s bodovnom listom.   

 

Županijsko povjerenstvo će nakon završenog teorijskog i praktičnog dijela natjecanja putem aplikacije unijeti 
bodove praktičnog dijela i objaviti konačnu bodovnu listu. 

 

Dvije djevojčice i dva dječaka s najviše osvojenih bodova činit će ekipu škole na državnom  natjecanju.  

 

C) Državno natjecanje  

Na državnom natjecanju sudjeluje 21 ekipa – predstavnice županija i Grada Zagreba. Ekipu čine četvero 
učenika (dvije djevojčice i dva dječaka u pratnji svojih mentora). Svaka ekipa ima voditelja, punoljetnu osobu, 
koja predstavlja ekipu i autoklub i brine se o ekipi na državnom natjecanju.  

 

Državno povjerenstvo pripremit će pitanja za teorijski dio natjecanja koji će se provoditi putem aplikacije za 
online testiranje i skicu vježbališta za praktični dio natjecanja s bodovnom listom.  

  

Državno povjerenstvo će nakon završenog teorijskog i praktičnog dijela putem aplikacije unijeti bodove 
praktičnog dijela i objaviti konačnu bodovnu listu. Dva dječaka i dvije djevojčice s najviše osvojenih bodova 
činit će ekipu Hrvatskog autokluba-a na međunarodnom natjecanju.  

 

Provedba i sadržaj natjecanja  

Natjecanje se provodi na temelju Pravilnika o provedbi natjecanja „Sigurno u prometu” u dva dijela:  

1. teorijski dio natjecanja – u poznavanju prometnih propisa i sigurnosnih pravila te uređaja i opreme bicikla;  

2. praktični dio natjecanja – izvršavanje praktičnih zadataka na prometnom vježbalištu vozeći bicikl.  

 

Teorijski dio natjecanja provodi se zadacima na računalu. Natjecateljima se pitanja generiraju iz baze ispitnih 
pitanja, po različitim grupama pitanja, slučajnim izborom. Teorijski dio ispita će se i u školskoj godini 
2020/2021. provoditi po najboljim već isprobanim principima od proteklih godina.  

 

Praktični dio natjecanja provodi se na prometnom vježbalištu pripremljenom prema skici koje će za školska, 
županijska i državno natjecanje izraditi Državno povjerenstvo. 

 

Natjecanjima na svim razinama rukovodi glavni sudac i njegovi pomoćnici koje imenuje povjerenstvo 
zaduženo za provedbu natjecanja na određenoj razini. Glavni sudac natjecanja utvrđuje postignute rezultate 
ekipa i pojedinaca, te nakon provedenog natjecanja objavljuje rezultate. 
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Na natjecanjima, na svim razinama, vrednuju se rezultati svakog pojedinca i ekipe u cjelini. Na natjecanju, na 
svim razinama, pobjeđuje onaj pojedinac, odnosno ekipa koja je ostvarila najviše bodova. 

 

U slučaju da dva ili više natjecatelja, odnosno dvije ili više ekipa, na natjecanju na određenoj razini, ostvare isti 
broj bodova provodi se dodatno natjecanje (pripetavanje) na kojem se utvrđuje konačni rezultat.  

 

Odluka Državnoga povjerenstva o rezultatima natjecanja je konačna i na nju nema prava žalbe.  

 

Natjecanje učenika osnovnih škola u poznavanju prometnih propisa i sigurnosnih pravila i upravljanja biciklom 
„Sigurno u prometu“ u školskoj godini  2020/2021. organizira i provodi Državno povjerenstvo koje imenuje 
ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.  

  

Rezultati natjecanja  

Nakon natjecanja rezultati se objavljuju na mjestu koje odredi povjerenstvo, a dostupno je i vidljivo svakom 
natjecatelju.  

 

Nagrade  

Organizatori državnoga natjecanja dodjeljuju sljedeće nagrade:  

Pehar – ekipama za osvojeno 1, 2. i 3. mjesto  

Zlatnu medalju – za osvojeno pojedinačno 1. mjesto i to posebno za djevojčice i posebno za dječake  

Srebrnu medalju – za osvojeno pojedinačno 2. mjesto i to posebno za djevojčice i posebno za dječake  

Brončanu medalju – svakom natjecatelju  

 

Priznanje  

− svakom natjecatelju koji je sudjelovao na državnom natjecanju  

− svakom voditelju ekipe koji je sudjelovao na državnom natjecanju  

− svakoj osnovnoj školi čiji je natjecatelj sudjelovao na državnom natjecanju  

− svakom učitelju čiji je učenik sudjelovao na državnom natjecanju  

− svakom autoklubu čija je ekipa sudjelovala na državnom natjecanju.  

 

Plaketu – organizacijama koje su sufinancirale, javno promicale ili na drugi način pomogle u organizaciji 
državnoga natjecanja.  

 

Financiranje 

Osnovne škole i autoklubovi snose troškove natjecanja na razini osnovnih škola.  

 

Troškove županijskog natjecanja snose tijela lokalne uprave i samouprave te lokalni i temeljni autoklubovi.  

 

Troškove državnoga natjecanja te troškove smještaja i prehrane ekipa snose Hrvatski autoklub, autoklub 
suorganizator, Agencija za odgoj i obrazovanje i kroz plan nabave Nacionalni program sigurnosti cestovnog 
prometa.  

 

Hrvatski autoklub snosi troškove priprema, opremanja i sudjelovanja ekipe Hrvatskog autokluba na europskom 
natjecanju.  

 

Nadležna tijela državne i lokalne uprave i samouprave i Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 
mogu sufinancirati natjecanje na svim razinama.  
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Članovi Državnoga povjerenstva Natjecanja učenika osnovnih škola u poznavanju prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 
upravljanja biciklom „Sigurno u prometu“ u školskoj godini 2020/2021 

1. mr.sc. Mladenko Kordić, Hrvatski autoklub, Zagreb, predsjednik Državnog povjerenstva 
2. Žarko Bošnjak, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, tajnik Državnog povjerenstva 
3. mr. sc. Miron Huljak, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, Uprava policije, Služba za sigurnost 

cestovnog prometa, Zagreb - član  
4. Tomislav Štefanek, mag. ing., Hrvatski autoklub, Zagreb – član  
5. Mirjana Tušek, Hrvatski autoklub, Zagreb - član  
6. Svjetlana Urbanek, prof., Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica – član 
7. Milorad Vučković, prof, Osnovna škola Voćin, Voćin - član 

 

Napomena  

Uporaba imenica (učenik, učitelj, nastavnik, mentor, voditelj) u tekstu podrazumijeva i osobe ženskog i 
muškog spola, dakle: učenice/ učenike, učiteljice/ učitelje, nastavnice/ nastavnike, mentorice/ mentore 
voditeljice/ voditelje). 


