
УПУТСТВО ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

Општинско такмичење из хемије ученика осмог разреда ће се одржати 02. марта 2019.  

године у школама /домаћинима  са почетком у 10 часова.  

 

У складу са Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и 

средњих школа Републике Српске, школа пријављује такмичара за општински ниво 

такмичења школи /домаћину, најкасније 3 дана прије такмичења.  

 

Пријава за такмичење треба да садржи: име и презиме ученика, разред, назив школе и 

мјесто,  те име и презиме наставника ментора/ пратиоца такмичара. Школа из које ученик/ 

ученици неће доћи, из било којих разлога, дужна је о томе обавијестити школу домаћина 

такмичења најкасније до почетка такмичења.  

 

На општинском такмичењу ученици ће писмено рјешавати такмичарске задатке из 

наставног програма из хемије за осми разред. 

 

Вријеме планирано за израду задатака је 120 минута. 

Ученици за израду задатака треба да користе хемијску оловку плаве или црне боје. 

 

Ученички радови се шифрирају на начин који одреди школа домаћин.  

 

Школа домаћин је обавезна обезбиједити адекватан простор за такмичење, у којем ће сваки 

ученик сједити за засебним столом. 

Није потребно обезбиједити додатни папир за израду задатака.  

Није дозвољена употреба уџбеника, приручника, мобилних телефона и/или сличних 

електронских уређаја.   

Дозвољено је користити калкулатор (дигитрон). 

Ученици не могу напуштати учионицу за вријеме израде задатака. 

 

Наставници који дежурају за вријеме израде задатака не могу бити наставници хемије. 

Дежурни наставници ће упознати ученике са упутством за израду задатака. 

 

Школа домаћин формира  и организује рад сљедећих комисија: Централне комисије, 

Комисије за прегледање и бодовање радова и Комисије за приговоре, које чине наставници 

ментори/ пратиоци ученика. 

  

Комисија за прегледање и бодовање радова исправља и вреднује радове под шифром, 

црвеном хемијском оловком. Сваки рад се прегледа комисијски и сви чланови комисије се 

потписују на прегледани и бодовани рад. По завршетку рада Комисија за прегледање и 

бодовање радова објављује листу незваничних резултата такмичења. Један примјерак 

задатака и рјешења задатака се уз незваничну листу поставља на огласну таблу школе. 

 

Ученици имају могућност и право приговора Комисији за приговоре у року од 30 минута 

након објаве незваничних резултата. Приговор на број бодова у конкретном задатку се 

доставља у писаном облику уз потпис ученика такмичара и наставника ментора/ пратиоца. 



Приговор није прилика за увид у рад и комисија неће разматрати овакве захтјеве. Комисија 

рјешава појединачно сваки приговор, одлуку записује на исти, уз потпис свих чланова 

Комисије. Одлуке по уложеном приговору Комисија саопштава такмичарима и исте предаје 

Централној комисији.  

 

Централна комисија уноси евентуалне измјене у листу незваничних резултата, након чега 

објављује листу званичних резултата такмичења. 

Ранг листа се сачињава на основу броја освојених бодова, након чега слиједи проглашење 

побједника, додјела диплома и затварање такмичења. 

 

Школа домаћин је дужна електронским путем доставити ранг листу такмичара и извјештај 

са такмичења уз приложену табелу,  Републичком педагошком заводу и инспектору-

просвјетном савјетнику за хемију на мејл адресу: aleksandra.puhalic@rpz-rs.org након 

завршеног такмичења . 
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