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РЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА  

ГИМНАЗИЈЕ 

 

         Регионална такмичења организују и проводе комисије фомиране од стране 

професора историје с подручја регије, регионални активи директора средњих 

школа и представници Републичког педагошког завода.  

         Термин одржавања регионалног такмичења је 16. март 2013. године. О 

школама домаћинима регионалних такмичења школе ће бити благовремено 

обавјештене. 

         На регионалном такмичењу учествују ученици другог разреда гимназије 

који су то право стекли на основу постигнутих резултата на школским 

такмичењима. Школе које имају до три одјељења једног разреда пријављују једног 

ученика из тог разреда, а остале по два. 

         Кандидате за регионално такмичење из историје пријављују школе, домаћину 

регионалног такмичења, најкасније  седам дана прије термина одржавања 

такмичења.  

         На такмичењу ученици раде тест. 

         Вријеме израде теста је 60 минута. 

         Такмичарске задатке, рјешења односно кључ за бодовање ученичких тестова и 

начин рангирања учесника на такмичењу, припрема и обезбјеђује Републички 

педагошки завод и комисија састављена од професора историје.  

Ученици се за такмичење припремају из садржаја о владарској породици 

Бранковића „Родослов Бранковића“ аутора др. Жељка Фајфића који се налази на 

сајту РПЗ-а.  

         Комисију за спровођење регионалног такмичења чини пет чланова и то: 

професор историје представник школе домаћина, директор школе домаћина и три 

професора историје с територије регије. 

         Задатак регионалне такмичарске комисије је да: 

- обезбиједи све неопходне услове за спровођење регионалног такмичења; 
- припреми учионице за такмичење; 
- подијели материјале за такмичење наставницима који дежурају током рада; 

- да упутства наставницима који дежурају о начину шифровања радова, 
обезбјеђењу  регуларности такмичења и начину предаје ријешених тестова, 

комисији за исправљање тестова; 

- утврди чланове комисије која је задужена за исправљање ученичких тестова 
и да им упутства о начину рада (број чланова ове комисије зависиће од броја  

ученика-такмичара) 

- на огласној табли школе, након завршетка израде теста, истакне решења и 
начин бодовања теста; 

- утврди  ранг листу такмичара и јавно је објави; 
- формира комисију за супервизију, која ће одлучивати  о приговорима 

такмичара; 

- сачини извјештај о регионалном  такмичењу и достави га у року од три дана 

РПЗ-у, заједно са ранг листом  свих учесника такмичења са освојеним 

бројем бодова, као и евентуалним приговорима; 
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         Послије саопштавања резултата, учесник такмичења, уколико сматра да његов 

рад заслужује више бодова, има право на приговор. Приговор се подноси у року од 

30 минута од саопштења резултата, а о приговору одлучује комисија за приговоре.  

         Приговор треба да садржи: 

           - Име и презиме ученика; 

           - редни број питања за која сматра да је погрешно избодован (највише 3); 

           - име и презиме наставника/ментора 

         Након тога се објављује коначна ранг листа такмичара.  

         Регионална такмичарска комисија има задатак да изврши рангирање свих 

учесника такмичења. Ако два или више такмичара имају исти број бодова, они 

дијеле освојено мјесто. Сљедећи такмичар неће освојити прво сљедеће, већ наредно 

мјесто.  

         Право учешћа на републичком такмичењу имају ученици који су на 

регионалном освојили прва мјеста, док остале чланове позива републичка  

комисија према постигнутим резултатима на регионалним такмичењима.    

         Такмичари за освојено I, II и III место добијају награде и дипломе. 

Пријављивање учесника за републичко такмичење врше школе, најкасније седам 

дана прије термина утврђеног за ово такмичење, школи домаћину, на исти начин 

као и за регионално такмичење.  

         Тачно вријеме и мјесто одржавања републичког такмичења утврдиће се 

накнадно. О томе ће школе бити благовремено обавјештене.  

 

 

 

                                                                                                 Милија Марјановић 

                                                                                        инспектор-просвјетни савјетник 

                                                                                                       за историју   

               

 


