
УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА ТАКМИЧЕЊА У 

РЕЦИТОВАЊУ 

 

ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

С обзиром на епидемиолошка ограничења која су још увијек на снази, а у складу 

са одлукама Министарства просвјете и културе и Републичког педагошког завода, 

републички ниво такмичења у рецитовању одржаће се ОНЛАЈН.  

 

Републичко такмичење у рецитовању за основне школе биће одржано 22. маја 

2021. године. На сајту Републичког педагошког завода објављене су ранг-листе 

такмичара који су се на републичко такмичење пласирали учешћем на регионалном 

нивоу. 

Како бисмо подстакли напредовање ученика између два нивоа такмичења, 

молимо Вас да нам за републички ниво пошаљете нове снимке са рецитацијама. Пјесма 

која се говори мора бити иста на свим нивоима такмичења.  

 Пропозиције  за републички ниво такмичења остају исте као и за региионални:  

- снимци за млађи и средњи узраст могу трајати највише 3 минута;  

- на такмичењу је могуће говорити само поезију (лирска проза, говори, бесједе и 

сл. нису дозвољени);  

- снимци се достављају искључиво на имејл адресу 

takmicenje.recitovanje@gmail.com;  

- крајњи рок за достављање снимака је 17. мај 2021. године;   

- уз снимке рецитације неопходно је доставити: име и презиме такмичара, разред, 

назив школе, мјесто, име ментора, назив пјесме и име аутора;  

- датотеке именовати на сљедећи начин: име и презиме такмичара_општина  

НАПОМЕНА: Снимци које достављате драстично варирају величином, због чега је 

начин слања произвољан. Уколико су датотеке веће од 25MB и не можете их послати 

као стандарни прилог уз поруку, користите неки од сервиса за посредовање или драјвове 

(WeTransfer, GDrive, OneDrive и сл.). Уколико користите OneDrive који је интегрисан у 

систем електронског дневника / школски Мајкрософт пакет, обавезно провјерите да ли 

је приступ датотеци откључан!  

Снимци могу бити достављени са приватних адреса ментора.  

 

НАПОМЕНА: Слањем снимка за учешће на републичком нивоу такмичења 

ментор и ученик дају сагласност организаторима за кориштење снимака у 

едукативне и промотивне сврхе. Најбољи наступи биће објављени на YouTube 

каналу с циљем промовисања вриједности самог такмичења.  
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