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УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКОГ  ТАКМИЧЕЊА  

ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ ШКОЛСКЕ 20020/21. ГОДИНЕ 
 

Школа домаћин општинског такмичења дужна је да благовремено изврши све 
неопходне припреме за реализацију такмичења у складу са објављеним 
упутствима. 
Општинско  такмичење из Православне вјеронауке одржаће се 27.02.2021. године 
са почетком у 10,00 часова. 

1. Пошто се општинска такмичења одржавају на даљину - онлајн такмичење, 
задатке за општинско такмичење доставља Републички педагошки завод 
електронским путем у 9 часова на дан такмичења, школи домаћину 
такмичења која их даље просљеђује у све школе у којима се одржава 
такмичење.  

2. Директор школе или овлашћена особа штампа потребан број задатака, у 
зависности од броја такмичара, пакује у коверте, лијепи и овјерава печатом 
и запечаћене коверте дијели дежурним наставницима пет минута прије 
почетка израде. Дежурни наставници пред ученицима отварају коверте и 
дијеле ученицима задатке.  

3. Рјешења са кључем за бодовање Републички педагошки завод доставља 
директору школе домаћину такмичења по завршетку израде задатака (12:00 
часова), а он га по пријему свих скенираних радова из школа чији се 
ученици такмиче, просљеђује осталим школама. 

4. Ученици рјешавају задатке у својој школи уз поштовање актуелних 
епидемиолошких мјера. 

5. У току израде задатака у учионици дежура наставник који није вјероучитељ.  
6. Ученици за израду задатака имају на располагању до 90 минута. 
7. Ученици задатке попуњавају хемијском оловком, читко и разумљиво. Није 

им дозвољено коришћење било каквих помоћних средстава нити 
консултације са другим ученицима. 

8. Преглед и бодовање ученичких радова, објава резултата и чување радова 
потребно је извршити у складу са Стручним упутством о организовању 
такмичења и смотри ученика основних и средњих школа Републике Српске, 
(од 22. фебруара 2021. године). 

9. Након рјешавања задатака, бодовања и приговора формира се званична ранг 
листа која садржи сљедеће податке: ранг, име и презиме ученика, назив 
школе и мјесто, име и презиме вјероучитеља, укупан број освојених бодова. 

10. Резултати такмичења се јавно саопштавају и објављују. 
11. Право учешћа на епархијском такмичењу имају ученици који су на 

општинском освојили прво мјесто и који су имали више од 90% освојених 
бодова. Општине које на свом подручју имају једну основну школу 
шаљу само побједника општинског такмичења, тј. једног ученика, на 
епaрхијско такмичење. 



12. Пријављивање учесника за епархијско такмичење врше школе, најкасније 
седам дана прије термина утврђеног за ово такмичење, школи домаћину, на 
исти начин као и за општинско такмичење.  

13. Званичне резултате  такмичења за све учеснике, као и извјештај са 
такмичења, школа домаћин ће доставити у електронском облику (ворд, не 
ПДФ или слика) Републичком педагошком заводу, инспектору -
просвјетном савјетнику за вјеронауку др Славољубу Лукићу на адресу 
s.lukic@rpz-rs.org, најкасније до четвртка 04.03.2021. године.  

14. Све материјале кориштене током такмичења (тестове, записнике комисија, 
приговоре и сл.) школа домаћин ће сачувати и по потреби послати у 
надлежну подручну јединицу Републичког педагошког завода. 

15. Школа домаћин сноси сву одговорност за организацију такмичења и тачност 
послатих података. 

16. За сва евентуална питања током такмичења можете се обратити др 
Славољубу Лукићу, инспектору-просвјетном савјетнику за вјеронауку на 
тел.065/540-373.  

 
                                        
 
                                                                
 
 

 


