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У П У Т С Т В О 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ 

 

У школској 2014/2015. години, календаром такмичења, предвиђено је такмичење 

ученика осмог разреда из српског језика и језичке културе. Такмичење ће се проводити 

на сљедећим нивоима: 

-  школско; 

-  општинско; 

-  регионално; 

-  републичко. 

Ученици остварују право учешћа на вишем нивоу такмичења на основу 

остварених резултата и критеријума који су утврђени за сваки ниво такмичења. 

 

Пријаве за виши ниво такмичења треба да садрже: 

 

1. Име и презиме ученика, 

2. Назив школе и мјестo, 

3. Име и презиме наставника. 

 

Наставници припремају своје ученике за поједини ниво такмичења у току 

редовне и додатне наставе. Обавезе наставника су и да одговарају за ученике за вријеме 

одласка на такмичење и њиховог повратка, те да се укључе у рад такмичарских 

комисија. 

Организатори такмичења су Републички педагошки завод Републике Српске и 

активи наставника српског језика школе домаћина. 

Школе домаћини општинског, регионалног и републичког такмичења ће на 

вријеме добити детаљна упутства за организовање наведених такмичења. 

 

 

1. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Школско такмичење организује се за све ученике школе које пријаве њихови 

наставници српског језика. 

Школско такмичење ће бити одржано најкасније до 27. фебруара 2015. године. 

Вријеме за израду такмичарских задатака одређује предметни наставник. 

Такмичарске задатке за школска такмичења припремају наставници српског језика у 

школи. 

На општинско такмичење, школе које имају до три одјељења осмог разреда 

пријављују једног,  а остале пријављују по два ученика. 

Школе пријављују ученике за виши ниво такмичења школама домаћинима 

такмичења најкасније седам дана прије термина за одржавање општинског такмичења. 

О мјесту одржавања општинских такмичења Републички педагошки завод ће 

благовремено обавијестити све школе. 
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2. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Општинска такмичења организују и проводе комисије формиране од стране 

наставника српског језика с територије општине и општински активи директора школа. 

Такмичење ће бити одржано 21. марта 2015. године. О школи домаћину 

општинског такмичења школе ће бити благовремено обавијештене. 

На општинском такмичењу учествују ученици који су задовољили критеријуме 

на школском такмичењу и које су њихове школе уредно пријавиле школи организатору 

општинског такмичења. 

На такмичењу ученици раде такмичарске задатке. 

Вријеме израде такмичарских задатака износи 90 минута. 

Такмичарске задатке, рјешења, односно кључ за бодовање ученичких радова и 

начин рангирања учесника на општинском такмичењу припрема и обезбјеђује 

инспектор–просвјетни савјетник за српски језик и књижевност у Републичком 

педагошком заводу. 

Право учешћа на регионалном такмичењу имају ученици који су на општинским 

такмичењима освојили првa мјестa, док остале ученике позива регионална комисија 

према постигнутим резултатима на општинским такмичењима (листа пласираних 

ученика ће бити благовремено објављена на интернет страници Републичког 

педагошког завода). 

 

 

3. РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Регионално такмичење организује и проводи комисија коју именује инспектор-

просвјетни савјетник за српски језик и књижевност. Такмичење ће бити одржано      

18.априла 2015. године. 

Школе домаћини такмичења биће накнадно одређени, о чему ће учесници бити 

благовремено обавијештени. 

На регионалном такмичењу учествују ученици који су то право стекли на основу 

постигнутих резултата на општинским такмичењима. 

Кандидате за регионално такмичење из српског језика и језичке културе 

пријављују школе, на исти начин као и за претходни ниво такмичења, организатору 

регионалног такмичења. 

Вријеме израде такмичарских задатака је 90 минута. 

Такмичарске задатке, рјешења, односно кључ за бодовање ученичких радова и 

начин рангирања учесника на такмичењу за регионално такмичење, припрема и 

обезбеђује инспектор-просвјетни савјетник за српски језик и књижевност у 

Републичком педагошком заводу. 

Право учешћа на републичком такмичењу имају ученици који су на регионалним 

такмичењима освојили првa мјестa, док остале ученике позива републичка комисија 

према постигнутим резултатима на регионалним такмичењима. 

 

 

4. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Републичко такмичење организује Републички педагошки завод и Комисија за 

провођење републичког такмичења коју формира инспектор-просвјетни савјетник за 

српски језик и књижевност. 

Републичко такмичење одржаће се 23. маја 2015. године. Републичка комисија 

одредиће тачно мјесто одржавања републичког такмичења из српског језика и језичке 

културе, о чему ће обавијестити школе чији су се ученици пласирали на републичко 

такмичење. 
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На републичком такмичењу учествују ученици који су то право стекли на 

основу пласмана на регионалналним такмичењима. 

Вријеме израде такмичарских задатака на републичком такмичењу износи 90 

минута. 

Хвала на сарадњи! 
 

 

инспектор-просвјетни савјетник за српски  језик и књижевност 

Мр Силва Добраш 


