
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Број: 611-00-02160/2/2016-03 

Датум: 19.12.2016. године 

Београд 

Немањина 22-26 

 

КАЛЕНДАР 

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. 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 Календар такмичења и смотри средњих школа за школску 2016/2017. годину.  

 Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и 

смотри ускладе са наведеним упутством. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости: 
– на такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни ученици средњих школа; 

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

– за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмиче-

ња/смотре, а у складу с пропозицијама; 

– рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упут-

ством и правилником одређене врсте такмичења/смотре; 

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

– на наредни ниво такмичења/смотре пласирају се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа 

такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама. 

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

Стручног упутства – избор домаћина такмичења/смотре, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика и наставника, менторски рад (уко-

лико је неопходан или предвиђен), потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и смотри и др. 
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2016/ 2017. ГОДИНУ 

 

 

I. ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА 

 

 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Друштво за српски 

језик и књижевност 

Србије 

Вукова задужбина   

Такмичење из српског језика и 

језичке културе 

  

школски до краја фебруара 2017.  

oпштински 5.3.2017. у 10.00 часова 

окружни 29.4.2017.  

републички 28.5.2017.  ‒ Тршић 

Друштво за српски 

језик и књижевност 

Србије 

„Карловачка 

гимназија”, Нови Сад 

Књижевна олимпијада 

школски до краја фебруара 2017.  

oпштински 18.3.2017. у 13.00 часова 

окружни 8.4.2017. у 10.00 часова 

републички 

14.5.2017.  ‒ у 10.00 часова 

„Карловачкa гимназија”, 

Сремски Карловци 

БУГАРСКИ ЈЕЗИК 

 

Национални савет 

бугарске националне 

мањине 

Такмичење у знању бугарског 

језика и језичке културе 

школски до краја марта 2017.  

окружни 29.4.2017.  

републички 28.5.2017. 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

Филозофски факултет 

Нови Сад – Одсек за 

хунгарологију 
Такмичење из мађарског језика 

и језичке културе 

школски јануар 2017. 

општински 25.3.2017. 

окружни 29.4.2017. 

републички 

 28.5.2017.  – Филолошка 

гимназија за талентоване 

ученике „Деже Костолањи”, 

Суботица 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

Филозофски факултет 

Нови Сад, Одсек за 

румунистику 

Такмичење из румунског језика и 

језичке културе  

окружни 
29.4.2017. 

републички 28.5.2017. 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 

Национални савет 

словачке националне 

мањине 

Словакистичко 

војвођанско друштво 

Такмичење у знању словачког 

језика и језичке културе 
републички 

 

 

 

 

28.5.2017.   

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

Друштво за странe 

језике и књижевност 

Србије 

Такмичење у знању страних 

језика: а) енглески б) руски  

в) француски г) немачки  

д) италијански ђ) шпански – за 

ученике четвртог разреда 

гимназије и стручних школа и 

специјална група (Филолошка 

гимназија и ученици са дужим 

боравком у земљи чији језик 

уче).  

школски до краја фебруара 2017. 

окружни 19.3.2017. у 9.00 часова 

републички 22.4.2017. у 10.00 часова 

ЛАТИНСКИ И ГРЧКИ 

ЈЕЗИК 

Асоцијација за 

класичне студије 

Србије  

 

Такмичење у знању латинског и 

грчког језика 
школски 3.4.2017. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

Филозофски факултет у 

Београду – Одељење за 

класичне науке 
републички 

20.5.2017. (такмичење из 

латинског језика у 12.00 

часова, а такмичење из 

грчког језика у 15.00 

часова)   

ИСТОРИЈА 

Друштво историчара 

Србије „Стојан 

Новаковић” 
Такмичење у познавању опште 

и националне историје 

општински 12.3.2017.  

окружни 8.4.2017. у 14.00 часова  

републички 7.5.2017.  

СОЦИОЛОГИЈА 

Српско социолошко 

друштво 

 

Такмичење из социологије 

окружни 

 

4.3.2017.  у 10.00 часова –  

презентација радова на 

Одељењу за социологију 

Универзитета у Београду, 

Новом  Саду, Нишу и  

Косовској Митровици. 

републички 

26.3.2017.  – финално 

такмичење: презентација 

радова финалиста  

ФИЛОЗОФИЈА 

Српско филозофско 

друштво 
Српска олимпијада филозофије 

(СОФија) 
школски фебруар 2017. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

републички 

18–19.3.2017.  – 

„Пожаревачка гимназија”, 

Пожаревац 

ГЕОГРАФИЈА 

Регионални центар за 

таленте Београд II Национална географска 

олимпијада 

школски 21.1.2017. 

општински 25.2.2017. 

регионални 4.3.2017. у 14.00 часова 

републички 20-21.5.2017. ‒ Београд 

 МАТЕМАТИКА 

Друштво математичара 

Србије Tакмичење ученика средњих 

школа из математике 

школски  / 

општински 21.1.2017. 

окружни 19.2.2017.  

републички 11.3.2017. 

Српска математичка 

олимпијада 

републички 
31.3.–1.4.2017. 

Математичко друштво 

„Архимедес” 

„Математички турнир”-

Математичка олимпијада 

средњих школа Републике 

Србије  

републички 13.5.2017.  ‒ Београд 

Математичко такмичење 

„МИСЛИША” (I‒IV разред)   

основни ниво 9.3.2017. (у школама) 

републички  23.4.2016.  – Београд 

РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 

Друштво математичара 

Србије Такмичење ученика  средњих 

школа из рачунарства   

општински / 

окружни 5.3.2017. у 14.00 часова 

републички 9.4.2017. 

Српска информатичка 

олимпијада 
републички  13–14.5.2017.   

ФИЗИКА Друштво физичара Такмичење ученика средњих школски до 20.1.2017. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

Србије  

Физички факултет 

Београд 

 

 

школа из физике општински 22.1.2017.  

окружни 26.2. 2017.  

републички 25.3.2017.  

Српска физичка олимпијада републички  29–30.4.2017.  

ХЕМИЈА 

Српско хемијско 

друштво 
Такмичење из хемије 

школски до 10.4.2017. 

општински / 

окружни 22.4.2017. у 14.00 часова 

републички 6.5.2017.  

Српска хемијска олимпијада републички 27.5.2017. 

БИОЛОГИЈА 

Српско биолошко 

друштво Такмичење из биологије 

школски фебруар 2017. 

окружни 19.3.2017. у 14.00 часова 

републички 14.5.2017.  у 14.00 часова 

АСТРОНОМИЈА 

Друштво астронома 

Србије 
Такмичење из астрономије 

школски 21.1.2017. 

општински 5.3.2017. 

окружни 3–4.6.2017. 

републички 17–18.6.2017. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Удружење музичких и 

балетских педагога 

Србије 

 

24. републичко такмичење из 

солфеђа и теорије музике 

републички 

децембар 2016. – МШ 

„Петар Коњовић”, Београд 

 

22. републичко такмичење 

камерне музике, гудача и гитаре 

Србије 

републички 

 

април 2017. у 11.00 часова – 

Београд 



 7 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

Удружење музичких и 

балетских педагога 

Србије  

Гимназија „Јован 

Јовановић Змај”, Нови 

Сад 

15. републичко такмичење 

хорова гимназија, средњих 

стручних школа и средњих 

музичких школа Србије 

републички 

април 2017.  – Гимназија 

„Јован Јовановић Змај”, 

Нови Сад 

Заједница музичких и 

балетских школа 

Србије 

 

Републичко такмичење ученика 

музичких и балетских школа 

Србије 

републички 
25.3‒9.4.2017. – Београд и 

Нови Сад 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Савез за школски спорт 

и олимпијско 

васпитање Србије 

стони тенис 

школски до I недеље октобра 2016. 

општински до II недеља октобра 2016. 

окружни до III недеља октобра 2016. 

међуокружни нема 

републички 

 

10.11.2016.  –  у 10.00 

часова СЦ Мастер, Београд  

пливање 

школски нема 

општински III недеља октобра 2016. 

окружни II недеља новембра 2016. 

мађуокружни нема 

републички 
16.11.2016. –  у 10.00 часова 

СЦ Парк , Крагујевац  
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

рукомет 

школски у I недељи априла 2017. 

општински II недељи априла 2017. 

окружни у III недељи априла 2017. 

међуокружни у V недељи априла 2017. 

републички 
10–12.5.2017.  –  

Караташ/Панчево 

одбојка 

школски 
до IV недеље новембра 

2017. 

општински 
до III недеље децембра 

2017.  

окружни у III недељи фебруара  

међуокружни у V недељи фебруара 2017. 

републички 
22–24.3.2017.  –  

Караташ/Пријепоље 

стрељаштво 

школски до I недеље априла 2017. 

општински до III недеље априла 2017. 

окружни до IV недеље априла 2017. 

међуокружни нема 

републички 19.5.2017.  –  Смедерево 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

спортска гимнастика 

школски до II недеље марта 

општински до III недеља марта 2017. 

окружни до IV недеље марта 2017. 

међуокружни у I недељи априла 2017. 

републички 12–13.4.2017.  –  Нови Сад 

кошарка 

школски до III недеље октобра 2017. 

општински до I недеље новембра 2017. 

окружни 
до III недеље новембра 

2017. 

међуокружни 
до IV недеље новембра 

2017. 

републички 5–7.12.2016.  –  Караташ 

мали фудбал 

школски до I недеље октобра 2016. 

општински 
до IV недеље децембра 

2016. 

окружни до III недеља марта 2017. 

међуокружни до IV недеље марта 2017. 

републички 
17–18.5.2017.  –  

Караташ/Пирот 

атлетика 

школски до III недеље априла 2017. 

општински до I недеље маја 2017. 

окружни у II недељи маја 2017. 

међуокружни у III недељи  маја 2017. 

републички 24.5.2017.  –  Крушевац 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

карате 

општински до IV недеље октобра 2016. 

окружни у IV недељи октобра 2016. 

међуокружни у IV недељи фебруара 2017. 

републички 7.3.2017.  –  Панчево 

џудо 

школски / 

општински у I недељи децембра 2016. 

окружни у IV недељи фебруара 2017. 

међуокружни у I недељи мартa 2017. 

републички 14.3.2017.  –  Кикинда 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА 

СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ И 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удружење за спорт 

хендикепираних 

ученика Србије 

СПОРТХУС 

Такмичење ученика са посебним 

потребама  

окружни 

мали фудбал:  II–III недеља 

oктобра 2016. 

атлетика:  IV–V недеља 

септембра 2016. 

шах: III–IV недеља 

децембра 2017. 

стони тенис: II–III недеља 

марта 2017. 

кошарка: II–III недеља 

априла 2017. 

републички 8–20.5.2017. 

Заједница школа за 

образовање ученика са 

сметњама у развоју и 

инвалидитетом 

Републике Србије 

Такмичење ученика у знању и 

вештинама школа за специјалну 

едукацију и рехабилитацију, у 

подручју рада: 

1) машинство и обрада метала; 

републички 

1) мај 2017.  

2) април 2017. 

3) мај 2017.  

4) април 2017.  

5) мај 2017.  
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

 

 

 

2) текстилство и кожарство; 

3) хемија, неметали и 

графичарство; 

4) личне услуге (мушки и женски 

фризер); 

5) трговина, угоститељство и 

туризам; 

6) пољопривреда и прерада 

хране. 

6) мај 2017. 

Национални спортски 

савез слепих и 

слабовидих 

Голбал (игра са звучном лоптом 

за слепе) 

 

републички 
прва половина новембра 

2016. ‒ Београд 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Заједница 

електротехничких 

школа 

 

 

 

Такмичење ученика из основа 

електротехнике 1 (за ученике 

првог разреда  у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању 

образовања); основа 

електротехнике 2 (за ученике 

другог разреда  у трогодишњем 

и четворогодишњем трајању 

образовања);електронике  (за 

ученике другог и трећег разреда 

који имају предмет 

Електронику); енергетске 

електронике (за ученике трећег 

разреда који имају предмет 

енергетска електроника или 

електроника у енергетици) 

школски до 25.4.2017. 

окружни 13.5.2017. 

републички  
3.6.2017. – Техничка школа, 

Ужице. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

За образовни профил 

електромеханичар за 

термичке и расхладне уређаје  

 школски до 1.4.2017. 

 

републички 

22.4.2017. – Техничка 

школа „Михајло Пупин”, 

Инђија. 

Такмичење за све образовне 

профиле у подручју рада 

електротехника, такмичење из 

Мултимедије 

школски до 24.3.2017. 

 

републички 

9.4.2017.  ‒  Висока школа 

електротехнике и 

рачунарства, Београд 

 

Такмичење за све образовне 

профиле у подручју рада 

електротехника, такмичење из 

Програмирања 

школски 28.4.2017. 

републички 

21.5.2017. ‒  Висока школа 

електротехнике и 

рачунарства,  Београд 

MАШИНСТВО И 

ОБРАДА МЕТАЛА 

Заједница машинских 

школа 

Такмичење за: трогодишње 

образовне профиле  и 

четворогодишње образовне 

профиле  

школски до 3.3.2017.  
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

 

окружни 

Пријаве за регионално 

такмичење до 17.3.2017. 

1) 7.4.2017. (трогодишњи 

образовни профили); 

2) 21.4.2017. (програмирање 

робота); 

3) 21.4.2017. (такмичење 

Техничара за компјутерско 

управљање); 

4) 21.4.2017. (Моделирање 

машинских елемената и 

конструкција – 3Д, 

Компјутерска графика – 2Д 

и Статистика). 

републички 

1) 12 ‒ 13.5.2017. 

(трогодишњи образовни 

профили); 

2) 19‒20.5.2017. 

(Програмирање робота); 

3) 19 ‒ 20.5.2017. 

(такмичење Техничара за 

компјутерско управљање); 

4) 19 – 20.5.2017. 

(Моделирање машинских 

елемената и конструкција – 

3Д, Компјутерска графика – 

2Д и Статистика). 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

ПОЉОПРИВРЕДА, 

ПРОИЗВОДЊА И 

ПРЕРАДА ХРАНЕ 

 

 

 

 

Заједница школа у 

подручју рада 

пољопривреда, 

производња и прераде 

хране 

Такмичење ученика из области 

пољопривредне производње 
републички 

21–22.4.2017.  ‒ Пољоприв-

редна школа са домом уче-

ника „Љубо Мићић”, Пожега 

Такмичење ученика из области 

производње и прераде хране 
републички 

7‒9.4.2017.  – Хемијско 

прехрамбена и текстилна 

школа „Урош Предић”, 

Зрењанин 

Такмичење ученика из области 

ветеринарске медицине 
републички 

7–9.4.2017.  ‒ Средња 

пољопривредна-прехрам-

бена школа „Стеван 

Петровић Бриле”, Рума 

Републичко такмичење средњих 

стручних школа подручја рада 

пољопривреда, производња и 

прерада хране из математике 

републички 

28–29.4.2017.  – 

Пољопривредно-

ветеринарска школа, 

Рековац 

ГЕОДЕЗИЈА И 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 

Заједница геодетских и 

грађевинских школа 

27. републичко такмичење 

геодетских и грађевинских школа 

Дисциплине за такмичење су 

следеће: 

ТЕОРИЈСКЕ: 

1. Грађевинске конструкције (II 

разред); 

2. Примена рачунара  у 

грађевинарству – autoCAD и 

arhiCAD ( III разред); 

3. Статика и отпорност 

материјала (III разред); 

школски до краја марта 2017. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

 

 4. Бетон ( IV разред); 

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). 

 

републички 

11–13.5.2017.  ‒  Техничка 

школа „Милева Марић-

Ајнштајн”, Нови Сад 

ЗДРАВСТВО И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Заједница медицинских 

школа 

1) Tакмичење ученика из прве 

помоћи и реалистичког 

приказа повреда и стања; 

2) Такмичење из Здравствене 

неге ; 

3) Такмичење из математике; 

4) Такмичење из  Анатомије и 

физиологије; 

5) Такмичење ученика четвртих 

разреда смера зубни техничар. 

школски 

1) Ове школске године се не 

одржава такмичење. 

2) до краја марта 2017; 

3) до краја марта 2017; 

4) до краја априла 2017; 

5) до краја априла 2017. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

републички 

1) Ове школске године се не 

одржава такмичење. 

2) 8–9.4.2017.  ‒ 

Медицинска школа, 

Краљево; 

3) 21 – 22.4.2017.  ‒ 

Медицинска школа „Изабел 

Емсли Хатон”, Врање; 

4) 12‒13.5.2017. ‒ 

Медицинска школа „Др 

Алекса Савић”, Прокупље; 

5) 19–20.5.2017. ‒ 

Зуботехничка школа,  

Београд – Хотел „Борско 

језеро”, Бор. 

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

Пословно удружење 

школа личних услуга, 

седиште у Школи за 

негу лепоте  

21. републичко такмичење и 

смотра женских и мушких 

фризера и 12. републичко 

такмичење и смотра педикира 

и маникира 

школски до краја фебруара 2017. 

републички 

31.3-1.4.2017. – Teхничка 

школа „Павле Савић”, Нови 

Сад 

САОБРАЋАЈ 

Заједница саобраћајних 

школа 

Такмичење ученика – тест 

знања и практичан рад за 

трогодишња и четворогодишња 

занимања 

републички  

21–22.4.2017.  ‒ Техничка 

школа „Радоје Љубичић”, 

Ужице 

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Заједница економских, 

правно-биротехничких 

и угоститељско-

основи економије 

републички 

 

 

17–18.3.2017.  – Економско-

трговинска школа, 

Крушевац                                        
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

Економија 

 

туристичких школа 
пословна информатика 

 7–8.4.2017. – Прва 

економска школа,  Београд 

пословна економија 

31.3–1.4.2017.  – Школски 

центар „Никола Тесла”,  

Вршац 

статистика 
7–8.4.2017.   – Економско-

трговинска школа, Краљево 

рачуноводство 

21–22.4.2017.  – Економско-

трговачка школа „Књаз 

Милош”, Горњи Милановац 

математика 
28–29.4.2017.  –  Економска 

школа „Ваљево”, Ваљево 

Право и администрација 

симулација суђења 

17–18.3.2017.  –  Правно 

биротехничка школа 

„Димитрије Давидовић”, 

Земун 

 основи реторике и 

беседништва 

10‒11.3.2017.  – Правно 

пословна школа, Ниш 

ТРГОВИНА, 

УГОСТИТЕЉСТВО И 

ТУРИЗАМ 

 

Трговина 

 

Формирање и презентација 

туристичких аранжмана  

24–25.3.2017.  – Средња 

туристичка школа, Нови 

Београд 

Трговинско пословање и 

практична настава 

31.3–1.4.2017.  – 

Економско-трговинска 

школа, Пожаревац 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

Угоститељство и туризам 

Куварство, посластичарство и 

услуживање са практичном 

наставом, трогодишње и 

четворогодишње школе  

24–25.3.2017.  –   

Економско-трговинска 

школа, Смедерево   

ТЕКСТИЛСТВО И 

КОЖАРСТВО 

Заједница текстилних и 

кожарских школа 

23. републичко такмичење 

текстилних и кожарских школа 

и смотра ученичких радова 

текстилних и кожарских 

школа: тест знања ‒ 

четворогодишњи образовни 

профили; практичан рад ‒ 

трогодишњи образовни 

профили; изложбени део; модна 

ревија и др. 

школски до краја марта 2017. 

републички 

11‒13.5.2017. ‒ Teхничка 

школа „Милева Марић-

Ајнштајн”, Нови Сад 

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И 

ГРАФИЧАРСТВО 

Заједница школа у 

подручју рада хемија и 

графичарство и 

геологија, рударство и 

металургија – група 

металургија 

21. републичко такмичење 

средњих стручних школа за 

подручје рада графичарство 

 

Такмичење ученика 

трогодишњег и 

четворогодишњег образовања 

из: опште и неорганске хемије, 

неорганске хемијске 

технологије и графичке 

технологије 

школски фебруар 2017. 

републички  

Графичарство: друга 

половина маја 2017. 

Општа и неорганска хемија 

и органска хемијска 

технологија: прва половина 

маја 2017. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

ШУМАРСТВО И ОБРАДА 

ДРВЕТА 

Заједница шумарских и 

дрвопрерађивачких 

школа 

19. републичко такмичење из 

подручја рада шумарство и 

обрада дрвета 

 

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) пејзажне архитектуре (две 

дисциплине). 

 

школски а), б) и в) – до краја марта 

2017. 

републички 
април – мај 2017.  ‒ 

Техничка школа, Ивањица 

УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ 

Школа за дизајн, 

Београд 
Такмичење ученика средњих 

стручних и уметничких школа 

(категорије: Дизајн и 

технолошке иновације и 

Класични ликовни медији) 

школски 21.1.2017. 

регионално 25‒26.3.2017. 

републичко 
27‒28.5.2017. ‒ Школа за 

дизајн, Београд 
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II. МЕЂУНАРОДНИ НИВО 

 

 

ПРЕДМЕТ 

ТАКМИЧЕЊА 
ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 

НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

  СТРАНИ ЈЕЗИК   

 

Славистичко друштво 

Србије 

Гимназија Јован 

Јовановић Змај, Нови 

Сад 

Нафтна индустрија 

Србије 

 

 

 

 

Oлимпијада из руског језика за 

ученике гимназија и средњих 

стручних школа из Србије, 

Републике Српске и Црне Горе. 
међународни 

Пријава ученика за 

такмичење од стране 

наставника-ментора:  

март – април 2017. 

Први круг Олимпијаде у 

школама (квалификациони): 

24.4.2017. 

Други круг Олимпијаде  

(финални):  

27.5.2017.  –  зграда НИС-а у 

Новом Саду и Гимназија 

„Јован Јовановић Змај”, 

Нови Сад 

МАТЕМАТИКА 

Друштво математичара 

Србије 

Балканска математичка 

олимпијада  

међународни 
2-7.5.2017.  ‒ Македонија 

Међународна математичка 

олимпијада  
 12-24.7.2017.  ‒ Бразил 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 
НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

 

Математичко друштво 

„Архимедес” 

Турнир градова – екипно 

такмичење 

 

 

 

 

 

 

међународни 

Јесење коло (основна и 

сложена  варијаната): у 

две узастопне недеље у 

току октобра 2016. у 

градовима учесницима; 

Пролећно коло (основна и 

сложена варијанта): у две 

узастопне недеље крајем 

фебруара/почетком марта 

2017.  ‒  у градовима 

учесницима; 

Летња конференција 

Турнира градова (финале):  

1–10. август 2017.  ‒  

Русија 

РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 

Друштво математичара 

Србије 

Балканска информатичка 

олимпијада  
међународни јун 2017. 

Међународна информатичка 

олимпијада  
међународни август 2017.  

ФИЗИКА 

Друштво физичара 

Србије 

Физички факултет 

Београд 

Међународна олимпијада 

(48. International Physics 

Olympiad ‒ IPhO) 

међународни 
јул 2017. ‒ Бали, 

Индонезија 

ХЕМИЈА 
Српско хемијско 

друштво 

Међународна хемијска 

олимпијада  
међународни јул 2017.   

ГЕОГРАФИЈА 
Регионални центар за 

таленте – Београд 2 

Интернационална географска 

олимпијада 
међународни 2-8.8.2017.  ‒ Београд 
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УМЕТНОСТ 

Удружење музичких и 

балетских педагога 

Србије 

 

22. Међународно такмичење 

младих музичара у нашој земљи 

„Петар Коњовић” 
међународни 

5–12.5.2017.  – Београд и 

Нови Сад 

19. међународно такмичење 

флаутиста Србије „Тахир 

Куленовић” 

24–26.2.2017.  ‒  Музичка 

школа „Живорад Грбић” 

Ваљево  

3. међународно такмичење 

словенске музике 

 

1–3.4.2017.  ‒  Београд  

МШ „Војислав Вучковић”; 

МШ „Коста Манојловић” 

и „Руски дом”. 

4. међународно такмичење 

хорова „Александар Нисис 

Морфидис” 

април 2017.  ‒  Гимназија 

„Јован Јовановић Змај”, 

Нови Сад 

3. међународно такмичење из 

солфеђа 

април 2017.  –  Основна 

музичка школа „Петар 

Коњовић”, Београд. 

Музичка школа 

„Даворин Јенко”, 

Београд 

 Такмичење младих музичара у    

нашој земљи „Даворин Јенко” 

међународни 

 

клавир и клавирска дуа: 

28.1. – 2.2.2017.  –  

Музичка школа „Даворин 

Јенко”, Београд;  

дувачи и камерна музика: 

2.3. ‒13.3.2017.  ‒  

Музичка школа „Даворин 

Јенко”, Београд.  

АСТРОНОМИЈА 
Друштво астронома 

Србије 
11. међународна олимпијада из 

астрономије и астрофизике 
међународни 

12–21.11.2017.  – Тајланд 

(Пукет) 

ФИЛОЗОФИЈА  
Српско филозофско 

друштво 

Међународна филозофска 

олимпијада 
међународни 

мај 2017.  –  Холандија 

(Ротердам) 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Савез за школски спорт 

Србије 

кошарка 

школски 
до III недеље октобра 

2016. 

општински 
до I недеље новембра 

2016. 

окружни 
до III недеље новембра 

2016. 

међуокружни 
до IV недеље новембра 

2016. 

републички 5–7.12.2016.  ‒ Караташ 

међународни 
29.4–7.5.2017.  ‒ Хрватска 

(Пореч) 

одбојка на песку 

школски 

отворено првенство у II 

недељи маја 2017. 

општински 

окружни 

међуокружни 

републички 

међународни 
27.5‒3.6.2017. Француска 

Полонезија (Папете) 
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СМОТРЕ УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2016/ 2017. ГОДИНУ 

 

 

ОД ШКОЛСКОГ ДО МЕЂУНАРОДНОГ НИВОА 

 

 

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Друштво за српски језик 

и књижевност Србије 

 

Задужбина Десанке 

Максимовић 

Школски писмени задатак на 

почетку школске године на 

утврђене теме из 

књижевности  

ваннаставна активност 

школски 

Избор два најуспешнија 

задатка и достављање 

документације до 15. 

децембра 2016. 

републички 

Проглашење додела 

диплома и награда, у 

фебруару  2017. године  на 

Зимском семинару у  

Београду. 

Друштво за српски језик 

и књижевност Србије 

 

Филолошки факултет 

Београд 

 

Задужбина „Доситеј 

Обрадовић” 

Смотра лингвистичких 

секција ваннаставна 

активност 

школски 

Утврђивање квалитета, 

достављање 

документације до 15. 

новембра 2016. 

републички 

Избор најуспешнијих 

секција у фебруару 2017. 

године ‒ на Зимском 

семинару у  Београду. 
 

Друштво за српски језик 

и књижевност Србије 

 

Смотра литерарних дружина 

и секција  

ваннаставна активност 

школски 

Утврђивање квалитета, 

достављање 

документације до 15. 

новембра 2016. 
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

Вукова задужбина 

републички 

Избор и проглашење 

најуспешнијих, додела 

диплома и награда у 

фебруару 2017. године ‒ 

на Зимском семинару у  

Београду. 

Савез аматера Србије 

Смотра ученика рецитатора 

Србије „Песниче народа мог” 

школски до 10.3.2017. 

општински 12.3.2017. 

окружни 2.4.2017. 

покрајински до 23.4.2017. 

републички 20.5.2017.   

Удружење „Дани 

ћирилице”, Баваниште 
Дечји сабор „Дани ћирилице” републички 

24–28.5.2017.  ‒ 

Баваниште 

Ваљевска гимназија, 

Ваљево 
23. поетски конкурс „Десанка 

Максимовић” 
републички 

Финални део:  

15.5.2017.  ‒  „Ваљевска 

гимназија”, Ваљево  

МАТЕМАТИКА 

Друштво математичара 

Србије 

Кенгур без граница – 

међународна математичка 

смотра 

 

 

међународни 

16.3.2017.  ‒  у 10.00 

часова (јединствено време 

у целој Европи) 

РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 

Регионално друштво за 

техничко и 

информатичко 

образовање, Зрењанин 

Смотра из роботике и 

интерфејс технологије 

„РОБО-ИНТ Инвентˮ 

 

окружни 
мај 2017. 

републички мај 2017. 
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

„Информационе 

технологије – Удружење 

професора Србије” (ИТ 

‒УПС) ‒ седиште у ОШ 

„Драгомир Марковић”, 

Крушевац 

„Дабар”- смотра из 

рачунарске и информатичке 

писмености  

школски  
14-18.11.2016. 

 

републички 
26.2.2017.  ‒ истовремено 

у Крушевцу, Београду, 

Нишу и Новом Саду 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Друштво ликовних 

педагога Србије 

Удружење ликовних 

педагога Србије 

Смотра ликовног 

стваралаштва ученика 

средњих школа 

републички до 15.7.2017. 

Центар за ликовно 

васпитање деце и 

омладине Војводине, 

Нови Сад 

 62. смотра ликовних радова 

деце Србије  

(тема: „Геометријски дух”) 

школски до краја октобра 2016. 

републички 
средина децембра 2016.  – 

Нови Сад 

58. смотра ликовних радова 

деце Србије  

( тема: „Сцена, маска, 

костим, лутка”) 

школски до краја априла 2017. 

републички крајем маја 2017. 

Удружење војвођанских 

учитеља, Нови Сад 
IV дани Николе Тесле 

школски април 2017. 

републички мај – јул 2017. – Нови Сад 
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

УМЕТНОСТ 

Удружење музичких и 

балетских педагога 

Србије 

14. финална смотра музичких 

и балетских талената 
републички 

новембар 2016.  –  

„Карловачка гимназија ”, 

Сремски Карловци   

Заједница музичких и 

балетских школа Србије 
Републичка смотра ученика 

музичких и балетских школа 

Србије 

републички 
25.3‒9.4.2017. – Београд и 

Нови Сад 

Прва крагујевачка 

гимназија 
21. позоришни сусрети 

ученика гимназија Србије 
републички 

април 2017.  ‒  

„Књажевско српски 

театар”, Крагујевац.  

Центар за развој и 

примену науке, 

технологије и 

информатике 

ФИЛМић – смотра кратког 

ђачког филма 
републички 

Завршна смотра биће 

реализована до краја маја 

2017. 

Удружење војвођанских 

учитеља 

Коло српских сестара 

Бачке епархије 

Oдбор за веронауку 

Епархије бачке 

Центар за ликовно 

васпитање деце и 

омладине Војводине 

„Светосавље и наше доба” 

(ликовни, литерарни и 

калиграфски радови ученика 

средњих школа из Републике 

Србије и расејања) 

школски јануар – март 2017. 

републички април 2017. ‒ Нови Сад 

Друштво „Свети Сава”, 

Београд 

Светосавски књижевни и 

ликовни конкурс за ученике 

средњих школа Србије, 

Републике Српске и дијаспоре 

 

међународни 
јануар 2017. 
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

СМОТРЕ РАДОВА 

НАУЧНОГ И 

УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

ТАЛЕНАТА У 

ОБЛАСТИ 

ПРИРОДНИХ, 

ТЕХНИЧКИХ, 

ДРУШТВЕНИХ И 

ХУМАНИСТИЧКИХ 

НАУКА 

Регионални центар за 

таленте Београд II Смотра истраживачких 

радова ученика средњих школа  

окружни 25.2.2017. 

републички 1.4.2017.  ‒ Београд 

Републичка смотра по 

научним дисциплинама и 

смотра истраживачких 

радова талената Србије 

регионални мај 2017. 

републички јун 2017. ‒ Београд 

Регионални центар за 

таленте Бор 

Центар за развој 

креативности „Цезар” 

Национална еколошка 

олимпијада 

школски 
18.3.2017. 

окружни 22.4.2017. 

републички 13–14.5.2017.  –  Бор 

СМОТРА УЧЕНИЧКИХ 

ЗАДРУГА СРБИЈЕ 

 

Савез ученичких задруга 

Србије 

21. републичка смотра 

ученичких задруга Републике 

Србије 

републички мај 2017. 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

РТС и Савез атлетских 

талената Србије 
Крос РТС-а кроз Србију републички 12.5.2017.   

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО 

И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 Заједница економских, 

правно-биротехничких, 

трговинских и 

угоститељско-

туристичких школа 

Сајам виртуелних предузећа републички 
12–14.5.2017. – Економска 

школа, Чачак 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Организација 

„Достигнућа младих у 

Србији” 

Смотра ученичких компанија 

Србије у школској 2016/2017. 

години 

окружни март-април 2017. 

републички мај 2017.  –  Београд 



 29 

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 

КАЛЕНДАР 

ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, 

МЕСТО И ДР.) 

ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

ШКОЛА 

Дадов омладинско 

позориште 
Смотра драмских секција 

средњих школа Србије 2017. 

први ниво фебруар 2017. 

други ниво јун 2017. 
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