
 
 

U skladu s člankom 62. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture, Programom rada i 
Financijskim planom HZTK za 2021. godinu, a na prijedlog Povjerenstva za posudbu 
edukacijskih mikrokontrolerskih kompleta zajednicama tehničke kulture, dana 8. lipnja 2021. 
godine donosi se 
 

ODLUKA 
o posudbi edukacijskih mikrokontrolerskih kompleta zajednicama tehničke 

kulture u 2021. godini 
 
Na temelju Javnog poziva za iskazivanje interesa zajednica tehničke kulture za posudbu 
edukacijskih mikrokontrolerskih kompleta (Arduino Student kit) u okviru programa Razvoj 
programa i cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi zajednice tehničke kulture mogle su se od 
27. travnja do 15. svibnja 2021. godine prijaviti za posudbu po četiri ili osam edukacijskih 
kompleta - Arduino Student kit, odnosno ukupno 48 kompleta za mentore i učenike čija je 
ukupna vrijednost 29.760,00 kuna.  
 
Ovim Javnim pozivom Hrvatska zajednica tehničke kulture, trećim nakon dva kruga javnih 
poziva u 2020. godini, željela je doprinijeti razvoju cjeloživotnog obrazovanja u tehničkoj kulturi 
na području Republike Hrvatske i stvaranju uvjeta za povećanje broja učenika u natjecanjima i 
smotrama u organizaciji HZTK (Natjecanje mladih tehničara – područje automatika, Robokup i 
Online smotra tehničkog stvaralaštva) te potaknuti zajednice tehničke kulture (ZTK) na 
(su)organiziranje tih natjecanja i smotra na lokalnoj razini. Uz navedenu opremu mentori i 
njihovi učenici koji zaduže opremu od strane ZTK, dobit će i pristup Arduino online edukacijskoj 
platformi na hrvatskom jeziku.  
 
U Javnom pozivu istaknuto je da svi edukacijski kompleti ostaju vlasništvo HZTK i bit će 
posuđeni zajednicama tehničke kulture uz zadužnicu (na revers), da su ZTK dužne čuvati 
edukacijske komplete u svom prostoru i neće ih moći davati trećim osobama, da će ZTK dostaviti 
izvještaj o korištenju kompleta s brojem učenika koji će ih koristiti ili će HZTK zatražiti povrat 
kompleta, a slučaju nekorištenja edukacijskih kompleta za radionice i natjecanja učenika ili 
povrede uvjeta čuvanja edukacijskih kompleta, ZTK će biti dužna vratiti edukacijske komplete 
Hrvatskoj zajednici tehničke kulture. 
 
U skladu s uvjetima Javnog poziva 5 zajednica tehničke kulture dostavile su iskaze interesa za 
ukupno 40 edukacijska kompleta, a ukupni okvirni iznos kompleta je 24,800,00 kuna. 
Na temelju dostavljenih iskaza interesa i prijedloga Povjerenstva za posudbu edukacijskih 
mikrokontrolerskih kompleta zajednicama tehničke kulture, a uzimajući u obzir kriterije koji su 
definirani u Javnom pozivu, odobrava se posudba svih traženih edukacijskih kompleta sljedećim 
zajednicama tehničke kulture: 
1) Zajednici tehničke kulture Primorsko-goranske županije 
2) Zagrebačkoj zajednici tehničke kulture 
3) Zajednici tehničke kulture Daruvar 
4) Zajednici tehničke kulture Zadar 
5) Zajednici tehničke kulture Split. 
Svakoj zajednici tehničke kulture HZTK će posuditi 8 edukacijskih mikrokontrolerskih 
kompleta). 
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