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ГЕОГРАФИЈА 

 
У П У Т С Т В О 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА  ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

( школска 2015/16. година ) 

 

 

        Календаром такмичења основних и средњих школа Републике Српске за школску 

2015/16.годину планирано је и такмичење из географије за ученике шестог разреда .  

Такмичење ће се реализовати на сљедећим нивоима : 

 

1. школско, 

2. општинско, 

3. регионално и 

4. републичко. 

 

        На сваком од наведених нивоа ученици рјешавају такмичарске задатке ( тест ). 

        Ученици остварују право учешћа на вишем нивоу такмичења на основу остварених 

резултата и критеријума који су утврђени за сваки ниво такмичења. 

        Такмичарски задаци за сваки ниво такмичења ће се односити на наставно градиво које је, у 

складу са оперативним наставним планом и програмом рада, реализовано до дана када ће се 

такмичење провести на одређеном нивоу . 

        У склопу припрема за све нивое текмичења ученици ће користити актуелни уџбеник 

„Географија за 6. разред основне школе“ аутори Миодраг Самарџић и Драгослав Бањак, у издању 

Завода за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево . 

        Наставници/ментори припремају своје ученике за поједине нивое такмичења у току редовне 

и на часовима додатне наставе. Обавезе наставника/ментора су и да одговарају за ученике за 

вријеме пута на такмичења и повратка, затим да се укључе у рад такмичарских комисија и 

предлагање чланова истих. 

        Организатори такмичења су Републички педагошки завод Републике Српске и активи 

наставника географије основних школа. 

 

        Циљ такмичења је : 

 

- афирмација најквалитетнијих резултата и постигнућа ученика и наставника, 

- популаризација географије као науке и наставног предмета, 

- подстицање ученика на стицање трајних знања, способности и вјештина, 

- откривање даровитих ученика и пружање могућности да испоље снагу свог талента, 

- увођење ученика у самосталан истраживачки и стваралачки рад и развој, 

- упознавање и дружење ученика из различитих школа.       

  

     1. ШКОЛСКO ТАКМИЧЕЊE 

 

        Школскo такмичењe организују и спроводе активи наставника географије за све ученике 

школе, које пријаве њихови наставници географије 

        Школско такмичење се проводи најкасније до 20.фебруара 2016.године. 

        На такмичењу ученици учествују појединачно, тако што раде тест. 

        Вријеме за израду теста на текмичењу одређују активи наставника у школи. 

        Такмичарске задатке за школска такмичења припремају наставници географије у школи. 
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        Такмичарски задаци треба да омогуће испољавање знања, способности и умијећа ученика, 

стечених реализацијом редовне и додатне наставе, те ваннаставним и индивидуалним радом, до 

одржавања школског такмичења. 

        Наставници географије, у оквиру организације такмичења, имају обавезу да припреме 

такмичарске задатке, рјешења и начин бодовања, утврде начин рангирања такмичара, те 

обезбиједе услове за коректно спровођење такмичења и транспарентност резултата. 

        Након одржаног школског, на општинско такмичење школе које имају до три одјељења 

шестог разреда пријављују једног, док остале школе пријављују до два ученика, уколико се актив 

директора не договори другачије ( о чему писаним путем обавјештавају РПЗ )  

        Школе пријављују ученике за виши ниво такмичења, школама домаћинима  такмичења  ( 

договор актива директора ), најкасније седам дана прије термина заказаног за општинско 

такмичење.  

 

        Пријаве за све више нивое такмичења требају да садрже : 

        

1. Име и презиме ученика, 

2. Назив школе и мјесто, 

3. Број освојених бодова и ранг ( пласман ) на одржаном такмичењу, 

4. Име и презиме предметног наставника/ментора.     

 

2. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

        Општинска такмичења ће бити одржана 12.марта  2016.године са почетком у 10,00 часова. 

        Школу и мјесто одржавања општинских такмичења договарају регионални активи 

директора, а само такмичење организују и проводе  комисије формиране од стране наставника 

географије са територије општине  и општински активи директора школа. 

         Број ученика који учествују на општинском такмичењу је сразмјеран броју одјељења у 

школама, или договору са актива директора школа. На општинском такмичењу учествују 

ученици који су задовољили критеријуме на школском такмичењу и које су њихове школе 

уредно и на вријеме пријавиле школи домаћину општинског такмичења. 

        На такмичењу ученици рјешавају тестове са такмичарским задацима. 

        Вријеме израде такмичарских задатака је 45 минута         

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

рангирања учесника на општинском такмичењу припрема и обезбјеђује инспектор-просвјетни 

савјетник за географију у Републичком педагошком заводу. 

        Задатке за општинско такмичење Републички педагошки завод електронским путем 

доставља предсједницима актива директора, до 12,00 часова у дану прије такмичења. За даљу 

дистрибуцију и тајност задатака опдговорни су предсједници актива директора  

        Школе домаћини такмичења требају, да у року од седам дана од дана завршетка општинског 

такмичења, поднесу извјештај о спроведеном такмичењу Републичком педагошком заводу, 

односно инспектору-просвјетном савјетнику за географију на email  rpz.trebinje@teol.net .    

        Извјештај треба да садржи : ранг листу такмичара, имена ученика, назив и мјесто школе, 

број освојених бодова, име наставника-ментора, као и списак чланова комисија које су 

учествовале у раду током такмичења, те кратак осврт на ток такмичења. 

        Право учешћа на регионалном такмичењу имају ученици који су на школском ( ако нема 

општинског) или општинском такмичењу освојили прво мјесто, док остале чланове  према 

постигнутим резултатима на општинским такмичењима, позива регионална комисија у договору 

са инспектором-просвјетним савјетником  

        Школе пријављују ученике за регионално такмичење школама домаћинима  такмичења, 

најкасније седам дана прије термина заказаног за регионална такмичења.  
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2. РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

        Регионална такмичења организују и спроводе комисије формиране од стране наставника са 

подручја регије, које именују регионални активи директора школа и, присутни представници 

Републичког педагошког завода. 

        Термин одржавања регионалних такмичења је 02.април 2016.године. 

        Школе домаћини такмичења ће се накнадно одредити, о чему ће учесници бити 

благовремено обавијештени. 

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

постигнутих резултата на претходним нивоима такмичења, као што је то раније наведено. 

        Кандидате за регионално такмичење школе пријављују организатору регионалног 

такмичења, на начин и у року наведеном у претходним нивоима такмичења . 

        Школе домаћини регионалног такмичења ће на вријеме добити детаљна упутства за 

организовање истих. 

        На регионалном такмичењу ученици раде тест. 

        Вријеме израде теста је 60 минута. 

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

рангирања учесника за регионално такмичење, припрема и обезбјеђује инспектор-просвјетни 

савјетник за географију у Републичком педагошком заводу. 

        Задатке за регионална такмичења, на дан такмичења, у школе доносе инспектори-просвјетни 

савјетници. Уколико то није изводљиво, директор школе домаћина или лице које он овласти, 

преузима задатке за регионално такмичење у просторијама Завода, дан прије такмичења у 

запечаћеној коверти и исте отвара пред присутним колегама на дан такмичења.  

 

3. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

        Републичко такмичење организује Републички педагошки завод и комисија за спровођење 

републичког такмичења, коју формира инспектор-просвјетни савјетник за географију. 

        Републичко такмичење ће бити одржано 23.априла 2016.године.  

        Републичка комисија ће одредити тачно мјесто одржавања републичког такмичења из 

географије, о чему ће благовремено, а на сајту РПЗ-а бити објављен списак такмичара и школа 

чији су се ученици пласирали на овај ново такмичења. 

        На републичком такмичењу директно учествују првопласирани ученици са регионалних 

такмичења и остали, по позиву Републичког педагошког завода, а у складу са пласманом и 

освојеним бодовима на регионалним такмичењима. 

        Задатке за републичко такмичење на дан такмичења доноси инспектор-просвјетни савјетник 

за географију  

        Вријеме израде такмичарских задатака на републичком такмичењу износи 60 минута. 

 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ  И РАЗУМИЈЕВАЊУ! 

 

    Требиње, 01.фебруар 2016.године 

                                                                                  Инспектор-просвјетни савјетник за географију :             

                                                                                                Миодраг Самарџић, проф.    


