
П Р А В И Л Н И К 
РАНГИРАОА 

  за ТАКМИЧЕОЕ 
НАЦИПНАЛНА ГЕПГРАФСКА ПЛИМПИЈАДА 

 
 

ЧЛАН 1.  
Такмичеое се спрпвпди на четри нивпа : 

 ШКОЛСКИ 

 ОПШТИНСКИ 

 РЕГИОНАЛНИ 

 РЕПУБЛИЧКИ 
 
 

ЧЛАН 2.  
Ученици кпји су на такмичеоима у предхпднпј гпдини : 

 НГО – пстварили успех /пласман/ 

 БИГО – учесници 

 ИГЕО -  учесници 
пслпбпђени су учешћа на ШКОЛСКОМ и ОПШТИНСКОМ нивпу.  
Обавеза свих ученика /без пбзира на пслпбађаое/ је да изврше електрпнску пријаву.  
 

ЧЛАН 3. 
Шкплски нивп такмичеоа се спрпвпди према Правилнику такмичеоа. Такмичеое се спрпвпди у 
шкплама са тестпвима дпбијеним пд стране прганизатпра. Сви учесници пвпг нивпа такмичеоа 
кпји пстваре успешнпст пд 72% на тесту, стичу правп учешћа на нареднпм нивпу такмичеоа. 
 

ЧЛАН 4. 
На шкплскпм нивпу такмичеоа нема рангираоа пд стране прганизатпра.  Ппхвале, диплпме или 
признаоа мпже дпделити актив прпфеспра шкпле.  
 

ЧЛАН 5. 
Општински нивп нивп такмичеоа се спрпвпди према Правилнику такмичеоа. Такмичеое се 
спрпвпди у шкплама са тестпвима дпбијеним пд стране прганизатпра. Сви учесници пвпг нивпа 
такмичеоа кпји пстваре успешнпст пд 80% на тесту, стичу правп учешћа на нареднпм нивпу 
такмичеоа. 

 
ЧЛАН 6. 

На ппштинскпм нивпу такмичеоа нема рангираоа пд стране прганизатпра.  Ппхвале, диплпме или 
признаоа мпже дпделити актив прпфеспра шкпле.  
 

ЧЛАН 7. 
Регипнални нивп нивп такмичеоа се спрпвпди према Правилнику такмичеоа. Такмичеое се 
спрпвпди на Гепграфскпм факултету у Бепграду. Сви учесници пвпг нивпа такмичеоа кпји пстваре 
успешнпст пд 80% збирнп на свим сегментима такмичеоа /три сегмента/, стичу правп учешћа на 
нареднпм нивпу такмичеоа. 
Рангираое : 
70 дп   80 ппена – треће местп 
80 дп   90 ппена – другп местп 
90 дп 100 ппена – првп местп  
 
 



ЧЛАН 8. 

Организатпри свим успешним ученицима кпји су ппстигли пласман и правп учешћа на нареднпм 

нивпу такмичеоа дпдељује диплпме.                                                                                                                

Сви прпфеспри чији су ученици учествпвали на пвпм нивпу такмичеоа дпбијају сертификате п 

учешћу. 

ЧЛАН 9. 
Републички нивп нивп такмичеоа се спрпвпди према Правилнику такмичеоа.  Сви учесници пвпг 
нивпа такмичеоа кпји пстваре успешнпст пд 80% збирнп на свим сегментима такмичеоа /три 
сегмента/, пстварују пласман. 
Рангираое : 
80 дп   86 ппена – треће местп 
87 дп   93 ппена – другп местп 
94 дп 100 ппена – првп местп  

ЧЛАН 10. 

Организатпри свим успешним ученицима кпји су ппстигли пласман дпдељује диплпме и медаље.                                                                                           

Сви учесници  дпбијају сетрификате п учешћу.                                                                                                           

Сви прпфеспри чији су ученици учествпвали на пвпм нивпу такмичеоа дпбијају сертификате п 

учешћу. 

ЧЛАН 11. 

Према Правилнику п учешћу најуспешнијих ученика са Наципналне гепграфске плимпијаде, на 

међунарпдним такмичеоима из гепграфије, Балканскпј и Светскпј гепграфскпј плимпијади, 

најуспешнији стичу правп учешћа на БИГЕО.  

ЧЛАН 12. 

Ученици кпји су стекли правп учешћа на БИГЕО, оихпве Шкпле или прганизатпри такмичеоа не 

мпгу правити замене кпје нису пп редпследу пласмана НГО, у случајевима када је некп пд ученика 

пдустап пд учешћа из билп кпг разлпга.   

 

У Бепграду, август  2021.  

 

РАДНА ГРУПА НГО 

 


