
РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ 

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 

         Календаром такмичења ученика средњих школа Републике Српске за школску 2019/2020. 

годину планирана је реализација такмичења из наставног предмета Географија за трећи разред 

гимназије, општег, друштвено-језичког и природно-математичког смјера.        

         Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих 

школа Републике Српске прописано је да регионална такмичења за ученике средњих школа 

организује и проводи Републички педагошки завод и активи директора  регија у сарадњи са 

школом домаћином. 

         Календаром такмичења за текућу школску годину планирано је да се регионално такмичење 

из географије реализује 14. марта 2020. године са почетком у 10 часова. 

 Активи директора регија одредили су  школе домаћине регионалних такмичења.  

На регионални ниво такмичење школе могу да пријаве до 3 ученика који су на школском 

такмичењу освојили од 1. до 3. мјеста.  
Такмичењем из наставног предмета Географија биће обухваћене теме и садржаји предвиђени 

Наставним програмом за Географију за трећи разред гимназија. 

 На такмичењу ученици рјешавају такмичарске задатке у временском трајању од 60 минута.  

Такмичарске задатке, рјешења, односно кључ бодовања ученичких радова за  

регионално такмичење припрема и обезбјеђује РПЗ. Такмичарски задаци треба да омогуће 

максимално испољавање знања, способности и умјећа ученика, стечених реализацијом 

редовне и додатне наставе, те ваннаставним активностима и индивидуалним радом до 

одржавања регионалног такмичења.  

Задатак школе домаћина, односно директора је да:  

- обезбиједи све неопходне услове за провођење регионалног такмичења,  

- припреми учионице за такмичење,  

- подијели материјале за такмичење наставницима који дежурају током израде задатака, а који 

не могу бити наставници географије или неког сродног предмета, 

- да упутства наставницима који дежурају о начину шифрирања радова и обезбјеђењу 

регуларности такмичења и начину предаје рјешених задатака комисији за њихово 

исправљање,  

- именује чланове комисије која је задужена за исправљање ученичких задатака и да им 

упутства о начину рада (број чланова комисије зависиће од броја ученика-такмичара),  

- на огласној плочи школе, након завршетка израде задатака, истакне рјешења и начин 

бодовања,  

- утврди прелиминарну ранг листу такмичара и јавно је објави,  

- формира комисију за жалбе, која ће одлучивати о евентуалним приговорима ученика на 

прелиминарне резултате, на коју ученици имају право у року од 30 минута  од објављивања 

прелиминарних резултата, 

- након рјешених жалби, реализује комисијско дешифровање тестова и објави коначну ранг 

листу, 

- сачини извјештај о резултатима регионалног такмичења и достави га до 12 часова првог 

уторка након проведеног такмичења у електронској форми на адресу pedagoski.zavod@rpz-

rs.org или на адресу инспектора-просвјетног савјетника за географију tanasic.sladjana@rpz-

rs.org. 

 

mailto:tanasic.sladjana@rpz-rs.org
mailto:tanasic.sladjana@rpz-rs.org


На републичко такмичење директно се пласирају ученици који су на регионалном такмичењу 

освојили прво мјесто, а остале позива Републички педагошки завод у складу са постигнутим 

резултатима.  

 

                                                                      инспектор-просвјетни савјетник за географију 

 

                                                                                                 Слађана Танасић 

 

 

 

 


