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КАЛЕНДАР 

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 

 

 

 На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  доноси Годишњи календар такмичења и смотри средњих школа за школску 2013/2014. годину.  

 Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на 

организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости: 

– на такмичењу могу учествовати сви редовни ученици средњих школа; 

– избор ученика за општинско такмичење врши се искључиво на основу постигнутих резултата ученика на школском такмичењу; 

– за сваки наредни ниво такмичења одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг листе са претходног нивоа такмичења, а у складу с 

пропозицијама; 

– рангирање ученика за одређени ниво такмичења врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и пра-

вилником одређене врсте такмичења; 

– уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг. 

 Организатори такмичења и смотри дужни су да благовремено прецизирају и друге елементе битне за спровођење такмичења, а који проистичу из 

Стручног упутства  –  избор домаћина такмичења, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика и наставника, менторски рад (уколико је неопходан 

или предвиђен), потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и смотри и др. 
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I ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА 

 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Српски језик 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво за српски језик и 

књижевност Србије 

Вукова задужбина 

Такмичење из српског језика и 

језичке културе 

школски до краја фебруара 2014.  

општински 15. март 2014.  

окружни/градски 12. април 2014.  

републички 25. мај 2014. у Тршићу  

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Друштво за српски 

језик и књижевност Србије, 

Карловачка гимназија 

Књижевна олимпијада 

школски до краја јануара 2014. године 

општински 22. фебруар 2014. 

окружни 22. март 2014. 

републички 
11. мај 2014. године у Карловачкој 

гимназији 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво за српски језик и 

књижевност Србије; 

Филолошки факултет 

Београд; 

Задужбина „Доситеј 

Обрадовић“ 

 

 

 

 

 

 

Такмичење из књижевности: 

школски писмени задатак на 

почетку школске године на 

утврђене теме из књижевности 

ваннаставна активност 

школски 

избор два најуспешнија задатка и 

достављање документације до 10. 

децембра 2013. 

републички 

проглашење, додела диплома и награда, 

у јануару 2014. на Зимском семинару у 

Београду- 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво за српски језик и 

књижевност Србије 

Вукова задужбина 

 

 

 

Такмичење лингвистичких 

секција 

ваннаставна активност 

школски 
утврђивање квалитета, достављање 

документације до 15. новембра 2013.  

републички 
избор најуспешнијих секција, у јануару 

2014.  на Зимском семинару у Београду. 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво за српски језик и 

књижевност Србије 

Задужбина Десанке 

Максимовић 

Такмичење литерарних дружина 

и секција 

ваннаставна активност 

школски 
утврђивање квалитета, достављање 

документације до 15. нoвембра 2013. 

републички 

избор и проглашење најуспешнијих, 

додела диплома и награда, у јануару 

2014.  на Зимском семинару у Београду 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Савез аматера Србије 

Смотра ученика рецитатора 

Србије 

„Песниче народа мог” 

ваннаставна активност 

школски до 15. марта 2014.  

општински до 31. марта 2014.  

окружни до 13. априла 2014.  

покрајински до 27. априла 2014. 

републички 16–17. мај 2014. Ваљево 

Мађарски језик –  

као матерњи 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Филозофски факултет Нови 

Сад - Одсек за 

хунгарологију 

Такмичење из мађарског језика 

и језичке културе 

школски до краја јануара 2014.  

општински 1. март 2014.  

окружни/градски 12. април 2014.  

републички 17. мај 2014. 

Словачки језик –  

као матерњи 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Национални савет словачке 

националне мањине 

Словакистичко војвођанско 

друштво 

Такмичење из словачког језика и 

језичке културе 

школски до краја фебруара 2014.  

окружни/ републички 25. мај 2014.  
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Бугарски језик –  

као матерњи 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Матица Бугара - 

Комисија за образовање 

 

Такмичење из бугарског  језика 

и језичке културе 

школски до краја фебруара 2014. 

општински 15. март 2014. 

републички 25. мај 2014. 

Румунски језик – као 

матерњи 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Филозофски 

факултет у Новом Саду – 

Одсек за румунистику 

Такмичење из румунског језика 

и језичке културе 

окружни 18. април 2014. 

републички 

16. мај 2014. у ОШ „Братство-

јединство”, Алибунар 

 

 

Латински језик и грчки језик 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Асоцијација за класичне 

студије Србије 

Филозофски факултет у 

Београду - Катедра за 

класичне науке 

Такмичење у знању латинског и 

грчког језика 

школски до 1. априла 2014.  

републички 
10. мај  2014. у Трећој београдској 

гимназији  

Страни језици 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво за стране језике 

Такмичење  у знању страних 

језика: 

а)енглески  в) руски 

б)немачки  г) француски д) 

шпански ђ)италијански 

за ученике IV разреда гимназије, 

стручних школа и специјална 

група (Филолошка гимназија и 

ученици са дужим боравком у 

земљи чији језик уче) 

школски до 21. фебруара 2014.  

окружни/градски 8. март 2014.  

републички 6. април 2014.   

Историја 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво историчара Србије  

„Стојан Новаковић“ 

Такмичење ученика средњих 

школа из познавања националне 

историје 

школски до краја фебруара 2014.  

општински 16. март 2014.  

окружни/градски 13. април 2014.  

републички 18. мај 2014. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Социологија 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Српско социолошко 

друштво 

Такмичење из социологије 

окружни 

1.11. – 27.12.2013.  

године: подношење пријава за 

појединачне теме ученичкох радова  

( општа тема: МЛАДИ И 

ПОТКУЛТУРНИ СТИЛОВИ); 

27. 12. 2013. – 21.фебруар 2014.– 

предаја  ученичких радова; 

15. марта 2014. – регионална такмичења 

– презентација радова (Београд, Нови 

Сад, Ниш, Косовска Митровица). 

републички 

29. март 2014. финално такмичење – 

презентација радова финалиста (на 

Одељењу за социологију Универзитета 

у Нишу).  

 

 

Филозофија 

 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Српско филозофско 

друштво 

 

Српска олимпијада филозофије 

(СОФија) 

 

школски до 15. марта 2014. 

републички 22. март 2014.  Гимназија, Пожаревац 

Географија 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Републички центар за 

таленте 

Регионални центар за 

таленте 

Смотра научноистраживачких 

радова ученика из географије 

међуокружни 3. мај 2014. – регионални центри 

републички 7. јун 2014.  

Математика 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво математичара 

Србије 

Појединачно такмичење ученика 

средњих школа 

школски / 

општински 25. јануар 2014.  

окружни/градски 8. фебруар 2014.  

републички 15. март 2014. 

Српска математичка олимпијада републички 5–6.април .2014. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Министарство просвете и 

науке 

Математичко друштво 

„Архимедес“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екипно првенство 

 средњих школа – 

 математички турнир 

финале на републичком 

нивоу 
17. мај 2014. Београд 

Математичко такмичење 

„МИСЛИША“ ( I – IV) – 

ваннаставна активност 

школски 13. март .2014.  

републичко (финале) 

 

27. април. 2014. у Београду 

 

 

Рачунарство и информатика 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво математичара 

Србије 

Такмичење из рачунарства и 

информатике за ученике 

гимназија и стручних школа; 

посебна група по програму  

математичке гимназије 

окружни 1. март 2014.  

републички 22. март 2014. 

Српска информатичка 

олимпијада 
републички 26–27. април 2014.  

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Регионално друштво за 

техничко и информатичко 

образовање - Зрењанин 

Смотра техничког стваралаштва 

из роботике и интерфејс 

технологије 

окружни 17. мај 2014.  

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Удружење 

професора информатике 

Србије 

Такмичење ученика средњих 

школа „Сајт за безбедан 

интернет” 

школски 9. фебруар 2014. 

 

окружни 
2. март 2014. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

републички 30. март 2014. 

Физика 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво физичара Србије 

Физички факултет  Београд 

Такмичење из физике 

школски до 2. фебруар 2014. 

општински 8. фебруар 2014. 

окружни/градски 8. март 2014. 

републички 5. и  6. април 2014.  

Српска физичка олимпијада републички 10. и 11. мај 2014. 

Астрономија 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво астронома  Србије 

Такмичење из астрономије 

школски 8. март  2014.  

општински 5. април 2014.  

регионални 10. мај 2014.  

републички 31. мај  и  2. јун 2014.  

Хемија 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Српско хемијско друштво 

Такмичење из хемије 

школски до 28. мартa  2013. 

општински / 

окружни/градски 12 април 2014. 

републички 9–11. мај 2014.  

Српска хемијска олимпијада републички 24. и 25. мај 2014. 

Биологија 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Српско биолошко друштво 

Такмичење из биологије 

школски 10–14. март 2014. 

општински / 

окружни/градски 13. април 2014.  

републички 
11. мај 2014.  Биолошки факултет, 

Београд   
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Ликовна култура 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво ликовних педагога 

Србије 

 

Удружење ликовних 

уметника Србије 

Смотра ликовног стваралаштва 

ученика средњих школа 
републички 

расписивање конкурса за учешће на 

смотри – до  краја децембра 2013.  

достављање радова – до 30. априла 

2014.  

избор радова – у   току маја 2013.  

Информације о резултатима биће 

достављене школама почетком јуна 

2014.   

НАПОМЕНА: Радови остају у 

власништву Музеја дечијег ликовног 

стваралаштва. Радове доставити на 

адресу: ОШ „Скадарлија“, Француска 

26, Београд, са назнаком за Републичку 

смотру ђачких ликовних радова. 

Уметност 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Удружење музичких и 

балетских педагога Србије 

Гимназија „Јован Јовановић 

Змај” Нови Сад 

Републичко такмичење хорова 

гимназија и средњих стручних и 

музичких школа 

републички 

март, 2014.   Гимназија „Јован  

Јовановић Змај”,  

Нови Сад 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Удружење музичких и 

балетских педагога Србије 

 

Републичко такмичење 

солфеђиста за ученике другог и 

четвртог разреда средње 

музичке школе 

републички  децембар 2013. Београд 

11. финално такмичење – смотра 

музичких и балетских талената 
републички 

новембар 2014. – Карловачка гимназија, 

Сремски Карловци 

Заједница музичких и 

бaлетских школа Србије 

Републичко такмичење 

музичких и балетских школа 
републички 

29. март–12. април.2014.  Београд, Нови 

Сад, Панчево. 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Прва крагујевачка гимназија 

Позоришни сусрети ученика 

гимназија Србије 

ваннаставна активност 

републички 29. март – 6. април 2014. Крагујевац 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Центар за развој и примену 

науке, технологије и 

информатике 

ФИЛМић – смотра кратког 

ђачког филма 
републички 

Завршна смотра ће бити реализована до 

краја маја 2014. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Физичко васпитање 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Савез за школски спорт и 

олимпијско васпитање 

Такмичење ученика у појединим 

спортским гранама: 

– стони тенис, 

– пливање, 

– стрељаштво, 

– одбојка, 

– мали фудбал, 

– рукомет, 

– спортска гимнастика, 

– кошарка и 

– атлетика 

1) школски 

2) општински 

3) окружни 

4) међуокружни 

5) републичко првенство 

стони тенис: 

1) 1.10.–6.10.2013.  

2) 7–13.10.2013. 

3) 14–20.10.2013. 

4) нема 

5) 6.11.2013. у Трстенику. 

пливање: 

1) нема 

2) нема 

3) 4–10.11.2013. 

4) нема 

5)3.12.2013. у Београду, СЦ „Милан 

Гале Мушкатировић“. 

стрељаштво: 

1) 10–16.2.2014. 

2) 24–28.2.2014. 

3) 10–16.3.2014.  

4) нема 

5)4.4.2014. Смедерево. 

одбојка: 

1) 14–20.10.2013. 

2) 21–28.10.2013. 

3) 4–10.11.2013.  

4) 19–26.11.2013. 

5) 14–15.12.2013. – ученици у Београду;  

21–22.12.2013. – ученице у Београду. 

мали фудбал: 

1)16–22.9.2013. 

2) 25–30.11. 2013.  

3)1–6.4.2014.  

4)5–11.5.2014.  

5)19–20.5.20134 – ученици,  Зајечар. 

рукомет: 

1) 7–13.10.2013. 

2) 14–20.10..2013. 

3) 21–28.10. 2013. 

4) 11–18.11.2013. 

5) 25–26.11.2013. – ученици, Врбас;  
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, РТС и Савез 

атлетских талената Србије 

Крос РТС-а кроз Србију републички 16. мај 2014. 

Програм школа за ученике са 

сметњама у развоју и 

инвалидитетом 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Организатори дефинисани 

Правилником СПОРТХУС-а 

Удружење за спорт 

хендикепираних ученика  

Србије 

Програм за школе са 

 лако ментално ометеним у  

следећим спортским гранама: 

атлетика, кошарка, стони 

тенис, мали фудбал, шах 

школски 
фудбал – 2. недеља новембра 2013. 

шах – 2. недеља децембра 2013. 

стони тенис – 4. недеља фебруара 2014. 

кошарка – 4. недеља марта 2014. 

атлетика – 4. недеља октобра 2013. 
регионални 

републички  12. и 16. мај 2014.  

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Национални спортски савез 

слепих и слабовидих 

Програм за школе са 

ученицима оштећеног вида 

а) појединачно мушко и женско 

омладинско првенство слепих и 

слабовидих Србије у шаху 

б) републичко омладинско 

првенство у атлетици 

в)  републичко првенство у 

пливању  

г)  републичко првенство у 

голбалу 

републички 

а) март 2014. 

б) мај 2014. 

в) септембар 2013. 

г) октобар 2013. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница директора и 

наставника школа за 

специјалну едукацију и 

рехабилитацију 

Такмичења ученика  у знању и 

вештинама школа за специјалну 

едукацију и рехабилитацију,  у 

подручју рада: 

1) машинство и обрада  

метала  

2) текстилство и кожарство  

3) хемија,неметали и 

графичарство 

4) личне услуге (женски и 

мушки фризер): 

5) трговина,  угоститељство и 

туризам  

6) пољопривреда и прерада 

хране 

републички 

1) мај 2014. –  ШОСО „Свети сава”, 

Умка; 

2) април 2014. –  ШОСО 

 „ Младост”, Пирот; 

3)  април 2014. – ШОСО „ Веселин 

Николић”, Крушевац;  

4) мај 2014. – Средња занатска школа, 

Београд;   

5) април 2014. – ШОСО „ Веселин 

Николић”, Крушевац;  

6) април 2014. – ШОСО „ Веселин 

Николић”, Крушевац; 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Школа са домом за ученике 

оштећеног слуха и говора 

„11 мај”у Јагодини   

Републичко такмичење у  

подручју рада Личне услуге, 

образовни профил фризер, по 

програму за ученике са 

оштећењем слуха 

републички 

18. април 2014. – Школа са домом за 

ученике оштећеног слуха и говора „11. 

мај” у Јагодини. 

Смотре радова научног и 

уметничког стваралаштва 

талената у области 

природних, техничких, 

друштвених и 

хуманистичких наука 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Републички центар за 

таленте 

Регионални центар за 

таленте 

Такмичење талената по научним 

областима и смотра 

истраживачких радова  

регионални 3. мај 2014. – регионални центри 

републички 7. јун 2014.  

Државно такмичење 

истаживачких радова 

ученика средњих школа 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Регионални центар 

за таленте Београд II 

Програмски садржаји 

такмичења реализују се кроз 

следеће научне дисциплине: 

физика, математика, 

информатика, животна средина, 

животне науке (биологија, 

хемија), хуманистичке науке. 

окружни 1. фебруар 2014. 

републички 22. фебруар 2014. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Смотра ученичких задруга 

Србије 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Савез ученичких задруга 

Србије 

Смотра ученичких задруга 

средњих школа 

окружни 

Реализује се током целе школске 

године. Извештаји о раду са 

пропратним материјалом ученичких 

задруга достављају се Савезу до 1.маја 

2014 године.  

републички  мај, 2014. 

Електротехника 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница електротехничких 

школа 

Такмичење ученика из основа 

електротехнике (посебно за 

први и за други разред) за 

трогодишње и четворогодишње 

образовне профиле (тест знања);  

електронике (за ученике II и III 

разреда који имају предмет  

Електроника); 

енергетске електронике (за 

ученике III разреда енергетског 

смера) 

школски до 20. априла 2014.  

регионални 10. мај 2014.  

републички 

31. мај 2014.  

ЕТШ „Никола Тесла”, Београд. 

 

 За образовни профил 

аутоелектричар  

школски до 20. март 2014. 

републички 

5. априла  2014.  

Домаћин такмичења биће накнадно 

одређен. 

За образовни профил 

електромеханичар за термичке 

и расхладне уређаје ( за 

ученике трећег разреда) 

школски до 25. март 2014. 

републички 
12.април 2014. Школа домаћин је 

Техничка школа „15. мај“, Прокупље;   

Такмичење за све образовне 

профиле из Мултимедије 

школски до 30. априла 2014. 

републички 

17. мај 2014.  Домаћин је Висока школа 

електротехнике и рачунарства из 

Београда. 

Машинство и обрада метала 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница машинских школа 

Такмичење за:  

трогодишње образовне профиле 

(аутолимар, бравар, 

аутомеханичар, оператер 

школски 

до 28. марта 2014. Пријаве за 

регионално  

(обласно) такмичење – до 4. априла 

2014. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

машинске обраде стругар и 

металостругар и оператер 

машинске обраде глодач и 

металоглодач)  

четворогодишње образовне 

профиле (машински техничар за 

компјутерско конструисање, 

такмичење ученика из техничког 

цртања у АutoCAD-у); 

регионални 

11. април 2014. (трогодишњи образовни 

профили); 

25 април 2014. (четворогодишњи 

образовни профили). 

републички 

9. и 10. мај 2014. (трогодишњи 

образовни профили); 

16. и 17. мај 2014. (четворогодишњи 

образовни профили, осим за 

Програмирање робота, које ће бити 

одржано 23. и 24. маја 2014. 

Пољопривреда, производња и 

прерада хране 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница школа у подручју 

рада пољопривреда, 

производња и прерада хране 

Фонд за дошколовавање 

младих пољоприврдника 

 

Такмичење ученика  из области 

пољопривредне производње 

школски I недеља октобра 2013.  

републички 9. и  10. мај  2014. године 

Такмичење ученика из области 

производње и прераде хране  

школски IV недеља марта 2014.  

републички 15, 16. и 17. мај 2014. године 

Такмичење ученика из области 

ветеринарске медицине 

школски I половина априла 2014.  

републички 16. и 17.мај 2014. године 

Смотра знања младих 

пољопривредника из области 

хортикултуре и 

пољопривредне технике 

пољопривредне производње и 

хортикултуре   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школски до III недеље децембра 2013. 

републички 15.4.2014.  - Аранђеловац 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Геодезија и грађевинарство 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница геодетских и 

грађевинских школа 

Дисциплине за такмичење су 

следеће: 

ТЕОРИЈСКЕ: 

1. Грађевинске конструкције  

(II разред); 

2. Рачунарство и информатика  

(III разред); 

3. Статика ( III разред ); 

4. Организација грађења  

( IV рaзред ); 

5. Геодетска мерења и 

рачунања ( IV разред ); 

6. Математика ( IV разред ). 

ПРАКТИЧНЕ: 

1. Декоратер зидних површина  

(III разред); 

2. Керамичар – терацер – 

пећар (III разред); 

3. Руковалац грађевинском 

механизацијом (III разред); 

4. Монтер суве градње  

(III разред). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школски март, 2014. 

републички 3, 4. и 5. април 2014.  у Чачку. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Здравство и социјална 

заштита 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница медицинских 

школа 

 

 

 

 

1. Екипно такмичење ученика из 

прве помоћи (тест знања); 

испит практичних знања и 

умења и др.и реалистичког 

приказа повреда и других по 

живот угрожавајућих стања 

РППОС – смотра 

2. Такмичење ученика, екипно и 

појединачно, из анатомије и 

физиологије 
3. Такмичење из математике 

4. Здравствена нега 

5. Такмичење зуботехничара 

 

 

школски 

1), 2), 3) до краја априла 2014;  

4) до краја марта 2014;  

5) до краја априла 2014. 

републички 

1) 23–25. мај. 2014. – Медицинска 

школа, Чачак;   

2) 16–17. мај 2014. – Средња школа 

„Свети Сава”, Лозница;  

3) 9–10. мај 2014. – Медицинска школа, 

Зајечар;  

4) 16–17. април 2014.  Медицинска 

школа „Др Алекса Савић”, Прокупље;  

5) 16–17. мај 2014. Зуботехничка школа 

у Београду -  Кладово.  

Личне услуге 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница школа личних 

услуга 

Такмичење ученика који се 

образују за мушке и женске 

фризере, маникире и педикире 

школски до краја фебруара 2014.  

републички  4. и  5. априла 2014.  

Саобраћај 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница саобраћајних 

школа 

Такмичење ученика: 

Тест знања и практичан рад за 

трогодишња и четворогодишња 

занимања 

школски до краја фебруара 2014. 

републички 11, 12. и 13. април 2014. године,  Врањe. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И 

АДМИНИСТРАЦИА 

 

 

Eкономија 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница економских, 

правно-биротехничких, 

трговинских и 

угоститељско-туристичких 

школа 

 

Такмичења ученика из: 

1) основа економије; 

2) пословне економије;  

3) пословне информатике; 

4) математике;  

5) рачуноводства;  

6) статистике. 

школски до краја фебруара 2014.  

републички 

1) 21. и 22. март 2014. – Економска 

школа, Ниш; 

2) 28. и 29. март 2014. – Економско-

трговинска школа , Шабац; 

3) 21 и 22. март 2014. – Економска 

школа „Боса Милићевић”, Суботица; 

4) 11. и 12. април 2014. – Економско-

трговинска школа, Параћин; 

5) 4. и  5. април 2014. – Економско-

трговинска школа, Крушевац;  

6) 28. и 29. април 2014 –  Прва 

економска школа, Београд. 

Такмичење ученика из 

а) основа реторике и 

беседништва  за IV разред;  

б) симулација суђења.  

школски 
а) до краја фебруара 2014. 

б) до краја фебруара 2014. 

Право и администрација  републички 

а) 25. и  26. април  2014. –  Економско-

трговинска школа, Нови Пазар;  

б) 4. и  5. април  2014. –  Правно-

биротехничка школа „Димитрије 

Давидовић”, Земун;  

ТРГОВИНА, 

УГОСТИТЕЉСТВО И 

ТУРИЗАМ 

Трговина 

 

 

Такмичење ученика из 

трговинског пословања са 

практичном наставом  

школски до краја фебруара 2014.  

републички 
4. и  5. април  2014. –  Средња школа, 

Грделица.  

Угоститељство и  

туризам 

Такмичење ученика из:1)  

куварства, посластичарства и 

услуживања са практичном  

наставом (трећи разред);  

2) куварства, посластичарства 

и услуживања са практичном 

наставом и туризма (четврти 

разред). 

школски до краја марта 2014.  

републички 

1) 11. и 12. април 2014. –  Трговинско-

угоститељска школа, Лесковац;  

2) 28, 29. и  30. април 2014. –  

Економско-трговинска школа, Шабац.  
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Текстилство и кожарство 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница текстилних и 

кожарских школа 

Такмичење и смотра ученичких 

радова текстилних и кожарских 

школа:  

тест знања - четворогодишњи 

образовни профили; 

практични рад - трогодишњи 

образовни профили; изложбени 

део; модна ревија и др. 

 

 

 

 

 

 

 

школски до краја марта 2014.  

републички 
28, 29 и 30.април 2014.године –  Школа 

за дизајн текстила и коже, Нови Пазар.  

Хемија, неметали и 

графичарство 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница школа у подручју 

рада хемија и графичарство 

и геологија, рударство и 

металургија - група 

металургија 

 

 

 

 

 

Такмичење ученика 

трогодишњег и 

четворогодишњег образовања 

из: опште и неорганске хемије, 

неорганске хемијске 

технологије и графичке 

технологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школски до краја марта 2014.  

републички 

–  из опште и неорганске хемије и 

органске хемијске технологије 15, 16. и 

17. мај 2014. године, Хемијско-

технолошка школа, Крушевац;  

– графичарство  8, 9. и 10. мај 2014. 

године,  Медицинско-хемијска школа, 

Врање. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Шумарство и обрада дрвета 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Заједница шумарских и 

дрвопрерађивачких школа 

Такмичење ученика: 

а) у области шумарства у 

стручним дисциплинама – 

практични радови и др. 

б) у области обраде дрвета: 

технолошке операције у 

производњи финалних 

производа од дрвета; 

технологија материјала; 

техничко цртање; практични 

радови; квиз знања и др. 

в) пезајжне архитектуре (две 

дисциплине) 

школски а), б) и в) до краја марта 2014.  

републички 

23, 24, 25. мај 2014. – Техничка школа, 

Крушевац. 

 

Предузетништво 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Организација  

„Достигнућа младих у 

Србији” 

Смотра ученичких компанија 

Србије у школској 2013/2014. 

години 

окружни 

13. март 2013. – Ниш; 

27. март 2013. – Нови Пазар; 

3. април 2013. – Нови Сад; 

10. април 2013. – Београд. 

републички 

 

20–21. мај 2013.  – Београд. 
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II МЕЂУНАРОДНИ НИВО 
 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Математика 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво математичара 

Србије  

Појединачно  такмичење 

Балканска математичка 

олимпијада 
 2–7. мај  2014. – Бугарска 

Међународна 

математичка олимпијада 
3–17. јул 2014. године, Јужна Африка 

Међународно математичко 

такмичење „Кенгур без граница” 
међународни 

20.март 2014. у 10,00 (јединствено 

време у целој Европи) 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Математичко друштво 

„Архимедес” 

Екипно такмичење 
Турнир градова 

међународни 

Јесење коло (основна и сложена  

варијаната): у две узастопне недеље у 

току октобра 2013. у градовима 

учесницима; 

Пролећно коло (основна и сложена 

варијанта): у две узастопне недеље 

крајем фебруара/почетком марта 2014. у 

градовима учесницима; 

Летња конференција Турнира градова 

(финале): 1–10. август 2014.  (неки град 

у иностранству, вероватно у Русији). 

Информатика 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво математичара 

Србије 

Екипно такмичење 

Балканска информатичка 

олимпијада 
15–23. август 2014. – Турска 

Међународна 

информатичка 

олимпијада 

13–20. јул  2014. –  Тајланд 

Физика 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Друштво физичара Србије 

Физички факултет Београд 

Појединачно такмичење 
Међународна физичка 

олимпијада 
јул 2014.  
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Хемија 

Министарство просвете, 

науке итехнолошког развоја, 

Српско хемијско друштво 

Појединачно такмичење 
Међународна хемијска 

олимпијада 
24–29. јул 2014. – Ханој (Вијетнам) 

Уметност 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Музичка школа „Даворин 

Јенко“, Београд Такмичење младих музичара – у 

нашој земљи:  

„Даворин Јенко” 

међународни 

14–20. фебруар 2014. дисциплинa: 

клавир и клавирски дуо; Београд;  

28. фебруар–10. март 2014. – 

дисциплина: дувачки инструменти и 

камерна музика; Београд. Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Удружење музичких и 

балетских педагога Србије Такмичење младих музичара – у 

нашој земљи:  

„Петар Коњовић”  

међународни  5–12. мај 2014. 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Удружење 

војвођанских учитеља и 

Коло српских сестара Бачке 

епрахије 

XXII такмичење „Светосавље и 

наше доба” (ликовни, литерарни 

и калиграфски радови ученика 

средњих школа из Републике 

Србије и расејања) 

међународни јануар–фебруар 2014. 

Физичко васпитање 

Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја 

Савез за школски спорт 

Србије 

рукомет 
 

међународни 20–28. јун .2014. Турска (Трабзон) 

одбојка 
 

међународни 9–17. април .2014. Португалија (Еспино) 

Астрономија 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја,  

Друштво астронома Србије 

VIII међународна олимпијада из 

астрономије и астрофизике 
међународни 

1–10. август 2014. Сучава (Румунија – 

покрајина Буковина).  
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
ОРГАНИЗАТОР 

НАЗИВ  

ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ 
НИВОИ 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

Филозофија 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Српско филозофско 

друштво, Међународна 

асоцијација филозофских 

друштава 

Међународна филозофска 

олимпијада 
међународни 15–18. мај 2014. у Литванији 

Руски језик 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја, Славистичко 

друштво Србије, Гимназија 

„Јован Јовановић Змај”у 

Новом Саду и Нафтна 

индустрија Србије 

Oлимпијада из руског језика за 

гимназије и средње стручне 

школе из Србије, Републике 

Српске и Црне Горе 

међународни 

април, 2014. – пријава ученика за 

такмичење од стране наставника – 

ментора;  

средина маја, 2014. – први круг 

Олимпијаде у школама 

(квалификациони); 

последња субота у мају 2014. – други 

круг Оимпијаде (финални). 

 

 

 
 

 

 

  

МИНИСТАР 

 

 

 

  

Проф. др Томислав Јовановић 

 

 

 


