
Osvrt na Odluku o povlačenju Odluke o otkazivanju natjecanja … 

... a u očekivanju Odluke o izmjeni Odluke o povlačenju Odluke o otkazivanju natjecanja... 

 

Poštovana Agencijo i poštovano Ministarstvo, 

Drago nam je da smo svi spoznali istinu da se svaka sporna i suspektna odluka može promijeniti, ma 
kako mi mislili da je to nemoguće! 

Drago nam je da ste otvorili mogućnost da se natjecanja održe početkom sljedeće školske godine! 

Bilo bi nam još više drago kad bi uz ovu odluku išla i određena jamstva. 

• Tražimo žurno donošenje novog Vremenika natjecanja s detaljnom razradom rasporeda 
natjecanja od rujna nadalje. 

Vremenik se inače donosi par mjeseci prije županijskih natjecanja pa zbog interesa 
javnosti očekujemo da ćete novi Vremenik objaviti do 15. lipnja na mrežnim 
stranicama Agencije! 

• Tražimo da Agencija bude spremna održati natjecanje neovisno o epidemiološkim uvjetima 
i mišljenju HZJZ 

HZJZ se pozitivno izjasnio o našem prijedlogu načina provođenja natjecanja 
distribuirano po Hrvatskoj. Ista ustanova se negativno izjasnila o vašem prijedlogu 
održavanja natjecanja na klasičan način. 

HZJZ se sutra može izjasniti da se natjecanja ne mogu organizirati niti distribuirano 
niti centralizirano. 

S obzirom da ste propustili priliku organizirati natjecanje u lipnju i srpnju, kad je 
epidemiološka situacija izrazito povoljna i virus ne boravi ni u restoranima (osim 
školskih kantina), ni u knjižnicama (osim školskih knjižnica), ni u sportskim 
dvoranama (osim školskih sportskih dvorana), ni u svadbenim dvoranama (osim 
školskih učionica), očekujemo da u rujnu budete spremni na natjecanja u svim 
uvjetima: 

- Na klasičan način 
- Distribuirano po županijama 
- On-line 

Ako se slažemo da natjecanja moraju biti održana, onda očekujemo da se Članak II 
promijeni u: “Agencija će na osnovi uputa i preporuka HZJZ odrediti jedan od tri 
modaliteta natjecanja, a samo natjecanje će se održati bezuvjetno, sukladno 
definiranom Vremeniku!“ 

• Tražimo da se izrijekom spomene da će sva natjecanja biti bodovana sukladno Pravilniku o 
elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN  NN 
49/2015) 



• Tražimo da se pronađe modalitet adekvatnog bodovanja učenika završnih razreda 
osnovnih i srednjih škola koji neće biti u mogućnosti pristupiti natjecanjima u rujnu i koji 
trebaju dobiti zaslužene bodove za Upis u srednje škole i na fakultete. 

Napominjemo da su dosadašnje odluke AZOO i MZO bile suprotne načelima 
zabrane diskriminacije, pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja, 
zagarantiranih hrvatskim Ustavom, Zakonom o odgoju i obrazovanju i odlukama 
Ustavnog suda RH, prema mišljenju profesorice Pravnog fakulteta u Zagrebu koje 
vam je dostavljeno.  

S obzirom da se ovom Odlukom sadržajno ništa nije promijenilo u odnosu na 
učenike završnih razreda, vjerujemo da ova opaska i dalje stoji i da ste je dužni 
adresirati u odluci AZOO-a, kao i u uputama i smjernicama MZO. 

 

U očekivanju daljnjih koraka, srdačno vas pozdravljamo 

Inicijativa za (stvarni) povratak natjecanja 
https://www.facebook.com/AZOOnatjecanja 

 

 

 

https://www.facebook.com/AZOOnatjecanja

