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Na temelju članka 38. Pravila Hrvatskoga stenografskog društva – udruge 
stenografa, birotehničara i informatičara, Zagreb, Upravni odbor Hrvatskoga 
stenografskog društva na svojoj 6. sjednici održanoj 12. ožujka 2021. godine 
donio je 
 

P R A V I L N I K 
o organizaciji i provođenju daktilografskih natjecanja 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i propozicije te postupak provedbe 
daktilografskih natjecanja u organizaciji Hrvatskoga stenografskog društva (u 
daljnjem tekstu: Organizator). 

 

II. SUDJELOVANJE 

Članak 2. 

Natjecanja su otvorena za svakoga tko ispunjava uvjete ovog Pravilnika. 
Osobe koje su uključene u pripreme, organizaciju natjecanja ili ispravke radova 
ne mogu se natjecati. 
Natjecatelji u jednom natjecanju mogu se uključiti u pripremu, organizaciju i/ili 

ispravke drugih natjecanja samo uz prethodnu suglasnost Komisije. 

Natjecatelji se trebaju prijaviti za natjecanje putem prijavnice dostavljene 
Organizatoru elektroničkom ili redovnom poštom ili registracijom na online 
platformi za natjecanje najkasnije 24 sata prije početka natjecanja. 
Prijavnice zaprimljene nakon tog roka neće se prihvatiti. 
Obrazac prijavnice biti će dostupan na web stranici i u Tajništvu Organizatora ili 
na online platformi za natjecanje. 
Prijavom na natjecanje sudionik istovremeno daje suglasnost za objavu njegovog 
imena i prezimena na klasifikacijskoj listi.  
 

Članak 3. 
 

Način registracije na natjecanje preko online platforme (vrijedi u slučaju online 
natjecanja):  

1. sudionik se samostalno registrira na natjecanje putem internetske 
stranice: https://natjecanje.stenograf.hr, 

2. sudionik dobiva automatski generiranu lozinku na e-mail adresu 
navedenu tijekom registracije, 

3. sudionik se prijavljuje na natjecanje putem internetske stranice: 
https://natjecanje.stenograf.hr upisujući svoju e-mail adresu i dobivenu 
lozinku, 

4. nakon prve prijave sudionik će dobiti poruku o potrebi prihvaćanja 
pravilnika natjecanja, 

5. sudionik će prijavom u programu moći vježbati različite tekstove u 
trajanju 1, 5 ili 10 minuta ili pristupiti natjecanju, 
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6. vježbe treninga mogu se izvoditi neograničeni broj puta, a natjecateljski 
tekst može se prepisati samo jednom. 
 

Članak 4. 
 

Način registracije učenika škole na natjecanje preko online platforme (vrijedi u 
slučaju online natjecanja):  

 

1. Sudionika na natjecanju može registrirati i nastavnik. 
2. Postupak registracije sudionika od strane nastavnika: 

a) nastavnik se registrira putem obrasca dostupnog na internetskoj 
stranici:  https://natjecanje.stenograf.hr  

b) nastavnik će dobiti automatski generiranu lozinku na navedenu e-mail 
adresu, 

c) nastavnik se prijavljuje na stranicu za registraciju sudionika 
natjecanja svojom e-mail adresom i dobivenom lozinkom, 

d) nastavnik dodaje sudionike natjecanja upisivanjem imena, prezimena, 
godine rođenja i e-mail adrese natjecatelja, 

e) nastavnik u svakom trenutku može dodati ili ukloniti sudionike kao i 
promijeniti njihove podatke (u slučaju pogreške). 

3. Sudionici koje je prijavio nastavnik će na svoju e-mail adresu (koju je 
nastavnik upisao prilikom registracije učenika) dobiti automatski 
generiranu lozinku, koja je, zajedno s e-mail adresom sudionika, potrebna 
za prijavu na natjecanje. 

 
 
III. DOBNE SKUPINE 

Članak 5. 

Natjecatelji su podijeljeni u tri dobne skupine, od kojih svaka ima svoju 
rezultatsku listu. Sudjelovati mogu i osobe oštećena vida (slijepi i slabovidni). 

- Seniori: natjecatelji koji su navršili 20 godina u godini natjecanja 
- Juniori: natjecatelji između 17 i 20 godina starosti u godini natjecanja 
- Učenici: natjecatelji mlađi od 17 godina starosti u godini natjecanja 

 
IV. MATERIJAL I OPREMA 

Članak 6. 

Organizacijsko povjerenstvo omogućuje natjecateljima pristup električnom 
izvoru. Natjecatelj je odgovoran za ispravno povezivanje s mjesnim izvorom 
električne energije. 
Natjecatelji mogu koristiti i vlastito računalo. 
Natjecatelj treba na natjecanje donijeti takvo računalo da se njegovo ispitivanje, 
ako to Komisija ili pomoćnici zatraže, može provesti bez povrede privatnosti 
ijedne osobe ili bilo koje odredbe koja zabranjuje otkrivanje podataka. 
U slučaju online natjecanja, natjecatelji se natječu na vlastitim računalima i 
koriste vlastitu opremu.  
Organizator natjecanja ne odgovara za neispravnost i/ili kvar na opremi 
natjecatelja. 
 
 

https://natjecanje.stenograf.hr/
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V. VOĐENJE NATJECANJA 
Članak 7. 

Uoči natjecanja obvezno je sudjelovanje na upoznavanju sa instruktivnim 
uputama. Natjecatelji moraju slijediti upute koje im daje Komisija i 
Organizacijsko povjerenstvo. 
Fotografiranje i snimanje za tisak, radio i televiziju dopušteno je samo za vrijeme 
vježbe (treninga) prije početka samog natjecanja. 
Natjecatelji koji iz bilo kojeg razloga tijekom natjecanja prestanu s pisanjem 
ostaju mirno sjediti i čekaju završetak natjecanja. 
Svako kršenje pravila rezultira isključenjem s natjecanja. 
 

 
VI. NAKNADA ZA SUDJELOVANJE 

Članak 8. 
Sudjelovanje na državnom prvenstvu u kompjutorskoj daktilografiji – Danu 
tipkovnice besplatno je za 6 učenika jedne škole i za sve članove Hrvatskog 
stenografskog društva.  
Sudjelovanje na svim ostalim natjecanjima u organizaciji Hrvatskog 
stenografskog društva podliježe naplati te će se za svako pojedino natjecanje 
odrediti visina naknade.  
Naknada za sudjelovanje na natjecanjima uplaćuje se na račun Društva: IBAN: 
HR2723600001101514909 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.  
U slučaju ne pristupanja ili odustajanja od natjecanja, Hrvatsko stenografsko 
društvo ne vrši povrat novca. 
 
 
VII. KOMISIJA 

Članak 9. 

Komisija se sastoji od tri (3) člana: predsjednika i dva člana (koordinatora). 
Natjecanje vode koordinatori natjecanja i odgovorni su za ispravke i za listu 
rezultata. 
Predsjednik Komisije koordinira svim djelatnostima koordinatora natjecanja i 
snosi cjelokupnu odgovornost za natjecanje. 
Odluke Komisije donose se većinom glasova. 
 
VIII. ŽALBE 

Članak 10. 

Eventualne žalbe natjecatelji ili njihovi mentori mogu uložiti Komisiji za 
provođenje natjecanja u roku 24 sata nakon objave rezultata. 
 
IX. DIPLOME I NAGRADE 

Članak 11. 

Svakom plasiranom natjecatelju koji je udovoljio pravilima natjecanja 
Organizator dodjeljuje diplomu. 
Diplome se uručuju natjecateljima ili njihovim mentorima. 
Za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto u svakoj kategoriji natjecatelj dobiva i 
pehar/medalju u trajno vlasništvo. 
Mentor dobiva potvrdu za sve učenike koji su postigli minimalan broj znakova 
potreban za kvalifikaciju uz dozvoljen postotak pogrešaka. 
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Škola koja postigne najbolji rezultat na ekipnom natjecanju osvaja pehar u trajno 
vlasništvo. 
 
 
X. POHRANA NATJECATELJSKIH RADOVA 
 

Članak 12. 

Radovi natjecatelja su vlasništvo Organizatora. 
Organizacijsko povjerenstvo pohranjuje natjecateljske radove na jednu godinu. 
Originalni dokumenti natjecanja biti će nakon proglašenja rezultata objavljeni na 
web stranici Hrvatskoga stenografskog društva. 
 
 
XI. NEPREDVIĐENE OKOLNOSTI 

Članak 13. 

U slučaju nepredviđenih okolnosti Komisija je ovlaštena da odredbe ovog 
Pravilnika tumači na logički način. 
Odluke Komisije su neopozive. 
 
XII. IZRADA TEKSTOVA 

Članak 14. 
14.1. Vrsta natjecanja 

Natjecanje se sastoji od 10-minutnog ili 30-minutnog prijepisa teksta. 
Natjecatelji prepisuju tekst bez odvojenih odlomaka koristeći se jednoprorednim 
razmakom. 
 
14.2. Tekstovi 

Povjerenstvo će za svako natjecanje pripremiti tekst. 
Tekst treba biti politički neutralan, bez tehničkih izraza ili imena za koje je 
potrebno posebno stručno znanje (primjena ALT GR tipke). 
 
14.3. Izrada predloška za prijepis 

Predložak za prijepis izrađen je na formatu papira A4 dimenzija 21,0x29,7 cm u 
crnom tisku, bez rastavljanja na slogove, fontom Courier 12 pt, proreda točno 16 
pt (Exactly 16 pt). Svaka stranica sastoji se od 7 odlomaka od kojih svaki ima po 
pet redaka. Predloške za prijepis natjecateljima će podijeliti Komisija. 
 
14.4. Određivanje plasmana 

Na državnom prvenstvu u kompjutorskoj daktilografiji (Danu tipkovnice) 

natjecatelji su plasirani na klasifikacijskoj listi ako su njihovi radovi unutar 

sljedećih ograničenja: 

 Kategorija  Min.br. znakova/min.  Max. pogrešaka 
 Seniori    240    0,5% 

Juniori    200    0,5% 
Učenici   180    0,5% 

 
Natjecatelji koji ne postignu rezultat unutar navedenih ograničenja neće biti 
prikazani na klasifikacijskoj listi. 
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14.5. Vrednovanje 

Od ukupnog broja napisanih znakova oduzet će se 50 kaznenih bodova za svaku 
od sljedećih pogrešaka: 

- za ispušten, dodan ili modificiran znak (veliko/malo slovo) 
- za zamjenu (permutaciju) dva znaka ili dvije riječi 
- za ispuštene ili dodane riječi ili skupine riječi 
- za ispuštene, dva puta natipkane ili premještene redove. 

Ne računaju se pogreške u deset zadnjih znakova; brojanje prestaje s posljednjim 
ispravnim znakom. 
 
14.6. Utvrđivanje poretka 

Poredak se određuje po bodovima koji su određeni u toč. 14.4. članka 14. ovog 
Pravilnika (Određivanje plasmana). 
 

XIII. NEOVLAŠTENA UPORABA SOFTVERA 

Članak 15. 
Hrvatsko stenografsko društvo je udruga koja, između ostaloga, organizira 
natjecanja putem vlastitog softvera u kojemu natjecatelji sudjeluju na pošten 
način. Hrvatsko stenografsko društvo koristi internet za natjecanje kako bi 
stvarale pozitivna iskustva vezana uz korištenje ovog medija i povećale pristup 
natjecanju. 
Tijekom registracije, sudionici i organizatori obvezuju se pridržavati se svih 
pravila, propisa i zakona koji uređuju upotrebu računala i telekomunikacijskih 
mreža. 
Svaki pokušaj falsificiranja, neovlašteni pokušaj mijenjanja softvera ili hakiranje 
rezultirat će automatskim isključenjem s natjecanja i zabranom sudjelovanja na 
budućim natjecanjima u organizaciji Hrvatskog stenografskog društva. 
Kršenje zakona može rezultirati ukidanjem privilegija povezanih s korištenjem 
računala. Takvo kazneno djelo prijavit će se nadležnim tijelima.    
 
XIV. UPORABA POMOĆI IZVANA 

 
Članak 16. 

Natjecatelji sudjeluju na natjecanju samostalno bez ikakve pomoći izvana, bez 
ikakvih naprava, metoda ili informacija osim onih koja su naznačene u ovom 
Pravilniku ili uputama Komisije. 
Natjecatelji trebaju imati osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski 
dokument s fotografijom. 
Nije dopušteno korištenje telefona ili bilo koje druge naprave kojom bi se mogao 
ostvariti neposredan pristup internetu ili ostalim komunikacijskim mrežama. 
Komisija i pomoćnici mogu kontrolirati uporabu takvih naprava i metoda. 
Natjecateljima za vrijeme natjecanja nije dopušteno stvaranje bilo kakvih audio 
ili video snimaka. 
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XV. OBRADA OSOBNIH PODATAKA 

Članak 17. 
Natjecatelj ispunjavanjem prijavnog obrasca pristaje na obradu osobnih 
podataka u skladu s uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 
27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 
95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – General Data Protection Regulation 
GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, 
br. 42/2018).  Osobni podaci će se prikupljati u svrhu organizacije i provođenja 
natjecanja, odabira pobjednika, dodjele diploma i certifikata te objavljivanjem 
najboljih natjecatelja na stranici natjecanja, internetskoj stranici Udruge te 
društvenim mrežama Facebook i Instagram.  
Davanje osobnih podataka popunjavanjem prijavnice je dobrovoljno, ali 
neophodno za sudjelovanje na natjecanju.  
Administrator osobnih podataka natjecatelja je Hrvatsko stenografsko društvo sa 
sjedištem u Teslinoj 5/I, Zagreb. 
Organizator prikuplja podatke o natjecateljima i mentorima u bazi podataka 
mjesec dana od završetka natjecanja. 
Natjecatelj u bilo kojem trenutku trajanja natjecanja može zatražiti brisanje 
svojih podataka, povući pristanak za njihovu obradu ili unijeti promjene. Brisanje 
podataka ili povlačenje pristanka za obradu automatski znači da je sudionik 
odustao od sudjelovanja na natjecanju. 
Za bilo koje pitanje vezano uz obradu osobnih podataka sudionika možete 
kontaktirati administratora osobnih podataka putem e-mail adrese: 
stenograf@stenograf.hr  
 
XVI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 18. 

Ovaj Pravilnik je usklađen s provedbenim odredbama Pravila Intersteno 
natjecanja. 
 

Članak 19. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o daktilografskim 
natjecanjima Hrvatskog stenografskog društva od 30. listopada 2014. godine. 
 
 
     
 HRVATSKO STENOGRAFSKO DRUŠTVO
 Predsjednica 
 
 Andrea Wawrzynek, mag. polit. 
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