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Posebna pravila za Natjecanje–izložbu učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i 

dizajna ‒ LIK 

 

Organizatori 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  

Agencija za odgoj i obrazovanje 

 

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21 000 Split 

 

Predsjednica državnoga povjerenstva 

Blaga Petreski, prof., viša savjetnica 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21 000 Split 

e-mail: blaga.petreski@azoo.hr 

telefon: 021/340-986 

 

Vremenik i razine 

Školsko Natjecanja–izložba: 11. veljače 2022. 

Županijsko Natjecanja–izložba: 22. ožujka 2022. 

– dostavljanje radova do 5. ožujka 2022. 

Državno Natjecanje–izložba: 26. – 27. travnja 2022. 

– dostavljanje radova do 10. travnja 2022. 

 

Razine i kategorije natjecanja  

U školskoj godini 2021./2022. Natjecanje-izložbe iz Vizualnih umjetnosti i dizajna LIK provest će se na 

školskoj, županijskoj i državnoj razini, osim 3A/B kategorije školska i državna razina. 

Tijek i sadržaj natjecanja  

Državno povjerenstvo sastavlja sve zadatke. Natjecanje se provodi praktično, izradom likovnog rada na zadanu 

temu natjecanja (A kategorija). Likovni zadatak na državnoj razini natjecanja, istraživački atelier (B kategorija) 

traje ukupno 90 minuta. 

 

1. Učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola LIKOVNA KULTURA 

A – Natjecanje–izložba likovnih uradaka: Tema (5. – 8. razreda OŠ) 

B – Natjecanje–izložba likovnih uradaka: Istraživački atelier (5. – 8. razreda OŠ) 

Autor zadatka 1 A kategorie: Stela Čuturić, akad. slikar-grafičar 

e-mail: stela.cuturic@skole.hr   

Autor zadatka 1 B kategorije/likovna radionica: Antoni Paškov, prof. likovne kulture 

e-mail: antoni.paskov@skole.hr 

 

2. Učenici od 1. do 4. razreda srednjih škola gimnazija LIKOVNA UMJETNOST 

A – Natjecanje: Istraživački zadatak i izložba plakata (1. – 4. razreda SŠ) 

B – Natjecanje: Istraživački atelier (1. – 4. razreda SŠ) 

Autor zadatka 2 A kategorije: doc. dr. sc. Josipa Alviž 

e-mail: josipa.alviz@ffzg.hr 

Autor zadatka 2 B kategorije/radionica: Vesna Mišljenović, prof. pov. likovne umjetnosti 

vesna605@gmail.com 

 

3. Učenici od 1. do 4. razreda srednjih umjetničkih škola/programi VIZUALNIH  

   UMJETNOSTI I DIZAJNA 

A – Natjecanje–izložba likovnih uradaka: Tema (1. – 4. razreda SŠ) 

B – Natjecanje–izložba likovnih uradaka: Istraživački atelier (1. – 4. razreda SŠ) 
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Autor zadatka 3 A kategorije: Višnja Mach Orlić, akad. grafičar/prof. likovne kulture 

e-mail: machorlic@gmail.com 

Autor zadatka 3 B kategorije/likovna radionica: Lea Ljuba Kocijan, prof. likovne kulture 

e-mail: lea.ljuba@skole.hr 

 

Školska razina 

Školsko natjecanje je pojedinačno i učenici se natječu međusobno. Natjecanja se održavaju istovremeno u svim 

školama. Na školskom natjecanju mogu sudjelovati učenici prijavljeni školskom povjerenstvu do 9. veljače 2022. 

Prijava sadrži ime i prezime učenika, razred (kategoriju natjecanja) i službeni e-mail (ime.prezime@skole.hr). 

Školska povjerenstva dužna su prijaviti Upravnom odjelu u županiji/Županijskom povjerenstvu školu, kategorije 

natjecanja i broj učenika za sudjelovanje na školskoj razini Natjecanja–izložbe. Učenici prijavljeni za školsku 

razinu ulaze u učionice (fizički ili online) na dan natjecanja u 10:30. Školsko povjerenstvo će ih razmjestiti u 

prostoriji prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za svakog prijavljenog učenika koji pristupa 

školskom natjecanju 11. veljače 2022. bit će osigurani uvjeti, potreban likovni materijal i pribor za rad. Učenik na 

školskom natjecanju može sudjelovati s jednim mentorom iz jednog nastavnog predmeta i jednim likovnim radom. 

Nakon provedenog školskog natjecanja škola ima pravo poslati do tri (3) učenička rada koji će sudjelovati na 

županijskoj razini natjecanja. Fotografije i/ili digitalne zapise treba poslati do 5. ožujka 2022. na e-mail adresu 

županijske razine natjecanja (obavijest će biti naknadno kod županijskih voditelja). Obveza školskog povjerenstva 

je fotografirati sve radove učenika koji sudjeluju na višoj razini Natjecanja-izložbe (format JPG, rezolucija 300 

dpi i rezolucija HD).  

Broj učenika koji se obrazuju u umjetničkim programima Vizualnih umjetnosti i dizajna sa školskog natjecanja 

ostvaruju pravo sudjelovanje na državnoj razini: 

– škole do 100 učenika maksimalno 3 likovna rada, 

– škole 100-200 učenika maksimalno 6 likovnih radova, 

– škole 200-250 učenika maksimalno 10 likovnih radova, 

– škole s više od 250 učenika maksimalno 12 likovnih radova. 

Svim učenicima kojima je na dan pojedinog natjecanja izrečena mjera samoizolacije/izolacije imaju pravo 

sudjelovati na natjecanju u online okruženju. U navedenom slučaju, učenicima se na službeni mail 

ime.prezime@skole.hr dostavlja zadatak. Učenici će s voditeljem radionice komunicirati u virtualnoj učionici 

(Microsoft Teams). Nakon završetka, učenici zadatak dostavljaju povjerenstvu na službenu adresu s koje je učeniku 

poslan zadatak. Preporuka je izraditi virtualnu izložbu, a poveznicu objaviti na web stranici škole.  

Podaci o radu: 

- ime i prezime učenika, 

- e-mail učenika, 

- razredni odjel, 

- učitelj mentor, 

- naziv rada, 

- naziv škole, adresa, 

- grad/županija, 

- nadnevak 

Fotografije radova treba imenovati npr.: 

Josipa Jozić_7. r._1A_OŠ Vidici, Šibenik 

Svi traženi podaci o radu trebaju biti ispisani na računalu, otvorenu omotnicu zalijepiti na poleđinu rada, u 

suprotnom prijava neće biti prihvaćena. Školsko povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor i pisano na njega 

odgovoriti. Nakon toga prigovor više nije moguć. Sve detaljnije informacije vezano za likovne zadatke možete 

zatražiti od voditelja Županijskih stručnih vijeća koji će e-mailom kontaktirati koordinatore Državnog 

povjerenstva i povratno dobiti odgovore. 

U slučaju nemogućnosti održavanja natjecanja-izložbe u odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske 

uslijed mjera vezanih uz COVID-19 školsko povjerenstvo/organizatori natjecanja-izložbe će najkasnije tjedan 

dana prije početka natjecanja biti obaviješteni o postupanju u novonastaloj situaciji i organizirati događanje u 

online okruženju. 

 

Napomena: Prijavu učenika u aplikaciju natjecanja.azoo.hr za sva natjecanja i smotre iz Kataloga 

Natjecanja i smotri unose odgovorne osobe u školama koje je imenovao ravnatelj Škole.  
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Županijska razina 

Županijsku razinu natjecanja organizira Županijsko povjerenstvo. Na ovu razinu natjecanja dolaze učenici koji su 

ostvarili najbolje rezultate na školskim natjecanjima (1A i 2A kategorija). 

Zadatak Županijskih povjerenstava je odabir likovnih radova učenika sa školske razine natjecanja. Isti isključuje 

rang liste školske razine natjecanja. Nakon provedenog županijskog natjecanja na državnu razinu dostavljaju se 3 

rada (1A i 2A kategorija). Županijska povjerenstva organiziraju izložbe likovnih radova, a izvješće i konačni 

poredak objavljuju javno. 

Županijska razina natjecanja-izložbe će biti dostupna posjetiteljima u muzejskim, galerijskim ili 

ostalim izložbenim prostorima u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Također, županijsko 

povjerenstvo će natjecanje-izložbu organizirati u online okruženju. 

 

Državna razina 

Prosudbeno povjerenstvo je podijeljeno prema kategorijama. Svaku pojedinu kategoriju koordinira jedan član 

povjerenstva, Stela Čuturić 1A/B, Josipa Alviž 2A/B i Višnja Mach Orlić 3A/B. Radove učenika u pojedinoj 

kategoriji prosuđuju tri člana. 

Na državnoj razini pozvani učenici će se natjecati u radionicama: 1B, 2B i 3B kategorija. 

Državna razina: fotografije/digitalne zapise radova/zadataka poslati do 10. travnja 2022. na e-mail adrese 

koordinatora: stela.cuturic@skole.hr; josipa.alviz@gmail,com i macholic@gmail.com 

Državna razina natjecanja održati će se u online okruženju, bez fizičke prisutnosti natjecatelja. Radionice će se 

provoditi u programu Microsoft Teams koji voditeljima omogućuje da vide i čuju svoje učenike, dijele dokumente, 

pišu po ploči, koriste se internetom i organiziraju interaktivan rad. 

Evaluacijska izvješća uz primjer izrade rubrika za vrednovanje naučenog sastavljeni su sukladno ostvarenosti 

ciljeva, procesa i ishoda te zadacima i aktivnostima. 

Državno povjerenstvo izvješće i konačni poredak objavljuje javno. 

 

Priznanja 

Učenici dobivaju priznanja na temelju zbroja bodova prosudbenih povjerenstava na državnoj razini. 

– 1A + 1B kategorije/prva tri mjesta (ukupno 5. – 8. razreda OŠ) 

– 2A + 2B kategorije/prva tri mjesta (ukupno 1. – 4. razreda SŠ gimnazije) 

– 3A + 3B kategorije/prva tri mjesta (ukupno 1. – 4. razreda SŠ umjetničke/likovne škole) 

Učenici će dobiti ukupno 9 priznanja na Natjecanju–izložbi LIK. 

Državna razina natjecanja-izložbe će biti dostupna posjetiteljima u muzejskim, galerijskim ili ostalim izložbenim 

prostorima u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Također, državno povjerenstvo 

natjecanja-izložbe će organizirati događanje u online okruženju. 

Zadaci za natjecanje proizlaze iz nacionalnoga/predmetnog kurikuluma, međupredmetnih tema za osnovnu i 

srednju školu te plana i programa za srednje umjetničke škole likovne i primijenjene umjetnosti i dizajna. 

Učenici i mentori dužni su poštovati pravila profesionalne komunikacije i ulogu rada prosudbenog povjerenstva 

Natjecanja-izložbe učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna ‒LIK . Popis pozvanih 

učenica/ka na državnu razinu objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije te se ujedno smatra i javnim pozivom na državnu 

razinu natjecanja 

Učenički radovi s državne razine se ne vraćaju. 

 

Žalbeni postupak 

Nakon odabira likovnih radova sastavlja se ljestvica poretka. Natjecateljima i njihovim mentorima dopušten je uvid u 

rezultate u nazočnosti povjerenstva. Ako učenik smatra da zadaci nisu korektno vrednovani može podnijeti žalbu u 

pisanom obliku povjerenstvu u roku od 30 minuta nakon obavljenog uvida. Žalbe rješava školsko, županijsko i državno 

povjerenstvo i njihova je odluka konačna. 
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ČLANOVI DRŽAVNOGA POVJERENSTVA NATJECANJA–IZLOŽBE UČENIKA OSNOVNIH I 

SREDNJIH ŠKOLA IZ PODRUČJA VIZUALNIH UMJETNOSTI I DIZAJNA ‒ LIK  

 

1. Blaga Petreski, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split, Split, predsjednica Državnog 

povjerenstva 

2. doc. dr. sc. Josipa Alviž, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 

Zagreb 

3. Stela Čuturić, akad. slikar grafičar, OŠ Vidici, Šibenik 

4. doc. dr. art. Marina Đira, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru, Zadar 

5. Lea Ljuba Kocijan, prof. likovne kulture, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar, Zadar 

6. Višnja Mach Orlić, akad. slikar-grafičar/prof., Škola likovnih umjetnosti, Split 

7. Vesna Mišljenović, prof. pov. umjetnosti, V. gimnazija, Zagreb 

8. Antoni Paškov, prof. likovne kulture, OŠ Petra Krešimira IV, Šibenik 

9. Filip Pintarić, dipl. ing. arh., Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb 

10. Zvjezdana Prohaska, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Rijeka 

 


