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ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА 

ОСНОВНА ШКОЛА  

 

 

 Календаром такмичења ученика основних школа Републике Српске за школску 

2017/18. годину предвиђено је такмичење из наставног предмета историја за ученике деветог 

разреда основне школе.  

 Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих 

школа Републике српске прописано је да општинска такмичења организују и проводе активи 

директора у сарадњи са школом домаћином такмичења.  

 Календаром такмичења планирано је да се општинска такмичења реализују 17. марта 

2018. године. Активи директора регија задужени су да одреде школе домаћине општинских 

такмичења. 

 На општинском такмичењу учествују ученици који су задовољили критеријуме 

прописане Упутством, а које су школе уредно пријавиле школи домаћину општинског 

такмичења.  

 Тема овогодишњег такмичења у складу је са обиљежавањем годишњице Првог 

свјетског рата и носи назим „Српски народ у Босни и Херцеговини за вријеме Првог 

свјетског рата“.  

Наставници ће ученике за општински ниво такмичења припремати из сљедећих 

садржаја: 

1. Прве четири теме Наставног програма историје за девети разред основне школе: 

- Свијет крајем XIX и почетком XX вијека 

- Балканске земље и међународни односи од 1878. до 1914. године 

- Први свјетски рат 1914-1918. године 

- Србија, БиХ и Црна Гора у Првом свјетском рату    

2. Маја Томашевић „Бањалучки велеиздајничики процес“ Бесједа-Гимназија 2011.  

3. Боривоје Милошевић „Прогони Срба у Босни и Херцеговини послије атентата у 

Сарајеву“ Научни рад  

Наведена литература налази се на сајту Републичког педагошког завода  у секцији 

Организација и провођење такмичења и подршка надареним ученицима, подсекција 

Такмичење ученика школска 2017/18. година, у категорији Историја-материјали.  

На такмичењу ученици рјешавају такмичарске задатке. Вријеме за израду задатака  

износи 45 минута. 

Такмичарске задатке, рјешења, односно кључ бодовања ученичких радова за 

општинско 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 

општинског такмичења.  

 Задатак школе домаћина, односно директора је да: 

- обезбиједи све неопходне услове за провођење општинског такмичења, 

- припреми учионице за такмичење, 

- подијели материјале за такмичење наставницима који дежурају током рада, 

- 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 комије зависиће од броја ученика-

такмичара), 

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

начин бодовања, 

- утврди ранг листу такмичара и јавно их објави, 
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- формира комисију за жалбе, која ће одлучивати по приговорима; 

- сачини извјештај о резултатима општинског 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 историју m.marjanovic@rpz-rs.org .  

На регионално такмичење основне школе пријављују првопласираног ученика са 

општинског такмичења, а остале позива Републички педагошки завод у складу са постигнутим 

резултатима.  

 

 

        Милија Марјановић 

        инспектор-просвјетни савјетник  

                за историју  
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