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СТРУЧНО УПУТСТВО
О ОРГАНИЗОВАЊУ ТАКМИЧЕЊА 

И СМОТРИ УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Овим упутством уређују се: циљ, задаци, врсте и нивои, организација и пропозиције 
такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, вредновање постигнућа ученика и 
награђивање, финансирање, праћење и извештавање о одржаним такмичењима и смотрама.

Такмичење је ваннаставна активност, која се организује у циљу вредновања и рангирања 
знања, умења и способности ученика из предмета, односно области предмета.

Смотра је ваннаставна активност, која се организује у циљу представљања, односно 
вредновања и рангирања способности, умења и вештина ученика из предмета, области предмета 
и активности.

Ученик се такмичи, односно учествује на смотри на језику на коме стиче образовање, уколико 
се другачије не изјасни.

Организаторе такмичења и смотри одређује министар календаром такмичења и смотри за 
сваку школску годину.

Календар такмичења и смотри објављује се на званичној интернет страници Министарства и 
у листу „Просветни преглед”, најкасније до почетка другог полугодишта текуће школске године.

Такмичења и смотре организују се без котизације учесника.

II ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ такмичења и смотри јесте афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика 
и подизање квалитета образовања.

Задаци такмичења су:
а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;
б) рангирање нивоа постигнућа ученика. 
Задаци смотре су:
а) јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;
б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.

 III НИВОИ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ
 И ЊИХОВА ОРГАНИЗАЦИЈА

Такмичења и смотре организују се на следећим нивоима: школском, општинском, окружном/
градском/међуокружном (регионалном), републичком и међународном.

Школско такмичење и смотра су обавезни ниво, изузев кад је број пријављених ученика 
мањи од пет. Организује их стручно веће школе за предмет, односно област предмета и то за све 
ученике школе.

Општинско такмичење и смотру организују општински активи стручних друштава за 
поједине предмете, односно области предмета.

Окружно/градско/међуокружно такмичење и смотре организују школе и стручна друштва 
за сваки поједини предмет, односно област предмета, заједнице школа и други организатори, у 
сарадњи с Министарством просвете, науке и технолошког развоја (даље: Министарство).

Републичко такмичење и смотру организују стручна друштва, заједнице школа и други 
организатори у сарадњи са Министарством.

На републичком такмичењу, односно смотри могу учествовати ученици српског порекла 
који похађају образовно-васпитни рад на српском језику у државама региона. Услов за то је 
учешће бар на једном претходном нивоу такмичења, односно смотре.

Међународно такмичење и смотру организујe стручно друштво или други организатор у 
сарадњи са међународном организацијом и Министарством.

Такмичења и смотре спроводе се у складу са програмом којим организатор одређује 
садржај, организацију, начин припреме, методолошка упутства, програмске задатке, као и износ 
финансијских средстава потребних за спровођење такмичења и смотри.

Садржај такмичења и смотри примерен је узрасту ученика и заснива се на важећим 
плановима и програмима наставе и учења за основно и средње образовање и васпитање.

Ученик може учествовати на два такмичења и једној смотри или на две смотре и једном 
такмичењу, осим ако се ученик такмичи из области уметности (музичке и балетске школе).

Школа може учествовати на такмичењима и смотрама уколико их је планирала својим 
годишњим планом рада.
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За организацију такмичења и смотри одговорни су организатор и:
– директор школе и стручно веће за област одређеног предмета – за школски ниво; 
–  директор школе ‒ домаћин такмичења и представник општинског актива наставника – за 

општински ниво;
–  директор школе домаћина такмичења и представник окружног актива наставника – за 

окружни/градски/међуокружни ниво;
–  директор школе – домаћин такмичења и председник стручног друштва, односно заједнице 

школа – за републички ниво;
–  председник стручног друштва и представник међународне организације – за међународни 

ниво. 
Организатор такмичења и смотре обавештава Министарство – школску управу о начину 

организације и носиоцима појединих задатака на свим нивоима и у свим етапама (организациони 
одбор, потребне комисије, поткомисије и друга задужена лица), као и о припреми и извршавању 
планираних задатака.

Организатор такмичења и смотре стара се о припреми ученика за такмичења и смотре, 
планира и организује семинаре и друге инструктивне облике рада за наставнике који остварују 
програме такмичења и смотри.

Такмичења/смотре могу бити реализоване и на даљину, употребом одговарајућих 
информационо-комуникационих алата, уз осигурање квалитета резултата, које обезбеђује 
непосредни организатор такмичења/смотре.

IV ПРИЈАВЉИВАЊЕ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

Организатор такмичења и смотри Министарству подноси захтев за организовање такмичења 
и смотри до 30. септембра текуће године за ту школску годину.

Календаром такмичења и смотри, који доноси министар за сваку школску годину, утврђују 
се: предмет, односно област предмета, организатори такмичења и смотри, врсте, ниво и датум 
одржавања. 

Захтев за организовање такмичења и смотри садржи: назив и адресу организатора; име и 
презиме лица овлашћеног за заступање; контакт; назив такмичења и смотре; место, време и 
начин организовања такмичења и смотре.

Приликом разматрања пријава организатора такмичења и смотри у наредној школској 
години, један од кључних критеријума за прихватање пријаве биће извештај организатора о 
реализовању такмичења и смотри у претходној школској години, који се подноси Министарству 
на обрасцу у складу са поглављем VIII овог Стручног упутства.

Захтев организатора, који први пут подноси захтев за организовање такмичења/смотре, 
садржи и: циљ, задатке и програм такмичења и смотре; пропозиције такмичења и смотре; разреде 
у којима се организује такмичење/смотра и наставни језик; начин припремања наставника и 
ученика за такмичење/смотру. Уколико се већ организује такмичење/смотра из исте или сродне 
наставне области, потребно је доставити и образложење потребе и оправданости организације 
новог такмичења/смотре.

Наведене елементе садржи и захтев организатора у случају измена у односу на захтев из 
претходне школске године.

  

V ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

Пропозиције такмичења и смотре утврђује непосредни организатор и дужан је да их учини 
јавно доступним објављивањем на својој званичној интернет страници.

 Пропозицијама такмичења и смотри непосредни организатор утврђује:
–  услове за припрему и одржавање (организациони, материјални, технички, временски и др. 

услови);
– услове за учешће ученика;
– начин провере знања, умења, вештина и способности, односно начин представљања;
– начин вредновања резултата и рангирања ученика;
– право на жалбу и рок за њено подношење;
– награде, признања и похвале ученицима, наставницима, школама и организаторима.
За међународно такмичење и смотру пропозиције утврђује организатор међународног 

такмичења и смотре.
 

VI ВРЕДНОВАЊЕ И НАГРАДЕ

Начин вредновања резултата и рангирања ученика на такмичењима и смотрама обавља 
комисија, коју образује организатор. Комисију чине најмање три члана.

Школску комисију образује стручно веће за област предмета.
Општинску комисију образује стручно друштво, односно заједница школа, на предлог 

општинског актива наставника.
Окружну/градску/међуокружну комисију образују стручно друштво и други организатори 

и о томе обавештавају школску управу. Један члан комисије је представник стручног друштва, 
односно заједнице школа.

Републичку комисију образује организатор, а у раду ове комисије може учествовати и 
представник Министарства.

Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе у дану одржавања 
такмичења.

Наставник, ученик и школа могу да поднесу жалбу на вредновање резултата комисији за 
жалбе.

Комисија је дужна да, по објављеним привременим резултатима, истог дана размотри жалбу 
и о томе обавести подносиоца. 

Коначна ранг-листа сачињава се после разматрања жалби и доношења решења, а објављује се 
у дану такмичења на огласној табли школе. 

Све накнадне жалбе, које се односе на такмичење или смотру, подносе се непосредном 
организатору такмичења/смотре.

Ученици се са општинског нивоа такмичења/смотре пласирају на окружно/градско/
међуокружно такмичење и смотру, у складу с пропозицијама стручног друштва или другог 
организатора.

Републичко такмичење може се организовати ако му претходе најмање два нивоа такмичења. 
Због специфичних околности у којима се реализују, изузетак могу бити такмичења из изборних 
програма/предмета, такмичења уметничких школа, средњих стручних школа и смотре. 
Ученици који освоје прво, друго и треће место на претходном нивоу пласирају се на републичко 
такмичење.
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Прво место на републичком такмичењу и смотри припада ученику који освоји највећи број 
бодова. Друго и треће место припада ученицима који према даљем редоследу имају највећи број 
бодова. Ученици који имају исти број бодова деле одговарајуће исто место.

Ученици који на такмичењу и смотри освоје прво, друго и треће место добијају од 
организатора: дипломе, признања, похвале и награде.

Наставници од организатора добијају признања, похвале и награде. Директор школе, у складу 
са статутом школе, може посебно да награди наставника и ученика за постигнуте резултате на 
такмичењу и смотри.

Организатор може да утврди и друге врсте награда учесницима такмичења и смотре, као и 
награде донатора и спонзора.

Дипломе до републичког нивоа потписује представник стручног друштва и директор школе 
домаћина, а на републичком нивоу министар просвете и председник стручног друштва или 
заједнице школа.

VII ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ

Финансирање такмичења и смотри врши се у складу са чланом 187. став 2. тачка 6) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 
10/19 и 6/20).

Организатори и домаћини дужни су да из других извора обезбеде средства која им према 
њиховим финансијским плановима недостају, што искључује наплату котизације учесницима.

 

VIII ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОДРЖАНИМ 
ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА

Организатори такмичења/смотре достављају извештај Министарству о реализованом 
такмичењу/смотри у року од седам дана по одржаном такмичењу/смотри, на обрасцу који је 
доступан на званичној интернет страници Министарства.  

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Организатори такмичења и смотри дужни су да приликом израде и дистрибуције тестова и 
решења обезбеде тајност, као и њихово достављање на превођење на језик националне мањине 
најкасније 10 дана пре такмичења и смотре.

Организатори такмичења и смотри својим годишњим програмима рада планирају такмичења 
и смотре, а организују их у складу са календаром.

Образац дипломе прописује организатор такмичења и смотре.
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

I ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА

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 основних школа за школску 2020/2021. годину. 

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа, која 
се односе на организацију такмичења и смотри, ускладе са наведеним упутством. Приликом 
усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

– на так ми че њу/смотри мо гу уче ство ва ти сви ре дов ни уче ни ци основних шко ла;
–  за сва ки на ред ни ни во так ми че ња/смотре од ре ђу ју се уче ни ци на осно ву по стиг ну тих ре-

зул та та и ранг-ли сте са прет ход ног ни воа так ми че ња/смотре, а у скла ду с про по зи ци ја ма;

–  ран ги ра ње уче ни ка за од ре ђе ни ни во так ми че ња/смотре вр ши се ис кљу чи во на осно ву по-
стиг ну тог бро ја бо до ва, у скла ду са Струч ним упут ством и пра вил ни ком од ре ђе не вр сте 
так ми че ња/смотре;

–  уко ли ко ви ше уче ни ка по стиг не исти број бо до ва, сви уче ни ци за у зи ма ју исто ме сто и сви 
има ју исти ранг.

Ор га ни за то ри так ми че ња и смо три ду жни су да бла го вре ме но пре ци зи ра ју и дру ге еле мен те 
бит не за спро во ђе ње так ми че ња/смотре, а ко ји про ис ти чу из Струч ног упут ства – из бор до ма-
ћина так ми че ња/смотре, пре ци зи ра ње ње го вих оба ве за, си стем на гра ђи ва ња уче ни ка и на став-
ни ка, мен тор ски рад (уко ли ко је нео п хо дан или пред ви ђен), пот пи си ва ње ди пло ма, ре гу ли са ње 
фи нан сиј ских пи та ња, струч на по моћ уче сни ци ма так ми че ња и смoтри.

КАЛЕНДАР 
ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА 

ОСНОВНИХ ШКОЛА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 610-00-00016/2021-07
Датум: 14.01.2021. године 
Б е о г р а д
Немањина 22–26 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА

СРПСКИ ЈЕЗИК
Друштво за српски језик 
и књижевност Србије

Такмичење из српског језика и 
језичке културе

школски до краја фебруара 2021.
општински 20.03.2021 – 10 часова
окружни 24.04.2020 – 10 часова
републички 29.05.2021 – 10 часова, OШ „Вукова спомен-школа”, Тршић

Књижевна олимпијада

школски до краја фебруара 2021.
општински 07.03.2021 – 10 часова
окружни 10.04.2021 – 10 часова

републички 15.05.2021– 10 часова „Карловачка гимназија” Сремски 
Карловци

СРПСКИ ЈЕЗИК 
КАО НЕМАТЕРЊИ 

Филозофски факултет Нови 
Сад – Катедра за српски као 
нематерњи језик

Такмичење у знању српског језика 
као нематерњег за ученике 7. и 8. 
разреда

школски до половине марта 2021.
окружни 28.03.2021. 
републички 16.05.2021.

БУГАРСКИ ЈЕЗИК
Удружење „Матица Бугара 
у Србији”

Такмичење у знању бугарског језика 
и језичке културе

школски до средине марта 2021.
окружни 24.04.2021.
републички 29.05.2021.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Филозофски факултет Нови Сад 
– Одсек за хунгарологију

Републичко такмичење из мађарског 
језика и језичке културе

школски до краја фебруара 2021.
општински 20.03.2021. 
окружни 24.04.2021. 

републички 29.05.2021, OШ „Сечењи Иштван”, Суботица
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА

РУМУНСКИ ЈЕЗИК
Филозофски факултет Нови 
Сад – Одсек за румунистику

Такмичење из румунског језика и 
језичке културе 

школски до половине марта 2021.

међуокружни 24.04.2021. 

републички 29.05.2021, Филозофски факултет у Новом Саду – Одсек за 
румунистику

РУСИНСКИ ЈЕЗИК
Друштво за русински језик, 
књижевност и културу 

Републичко такмичење из русинског 
језика и језичке културе

школски до краја марта 2021.

међуокружни 24.04.2021. 

републички 29.05.2021. 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

Национални савет словачке 
националне мањине;
Словакистичко војвођанско 
друштво

Такмичење у знању словачког језика 
и језичке културе

школски до половине марта 2021.

окружни 24.04.2021.

републички 29.05.2021.

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК
Национални савет хрватске 
националне мањине

Такмичење у знању хрватског језика 
и језичке културе

школски до краја марта 2021.

општински 24.04.2021.

републички 29.05.2021. 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК Национални савет босанске 
националне мањине

Такмичење из босанског језика

школски до краја марта 2021.

окружни 24.04.2021.

републички 29.05.2021. 

СТРАНИ ЈЕЗИК
Друштво за стране језике и 
књижевности Србије

Такмичење у знању страних језика: 
а) енглески; б) руски; 
в) немачки; г) француски; д)
италијански; ђ) шпански 

школски до 07.02.2021. 

општински
20.02.2021 –  руски, немачки, француски, италијански и 

шпански језик
21.02.2021 – енглески језик

окружни
13.03.2021 –  руски, немачки, француски, италијански и 

шпански језик
14.03.2021 – енглески језик

републички 22.05.2021 –  енглески, руски, немачки, француски, 
италијански и шпански језик

ИСТОРИЈА
Друштво историчара Србије 
„Стојан Новаковић”, Београд

Такмичење у познавању опште 
и националне историје

општински 21.03.2021. 

окружни 11.04.2021. 

републички 25.04.2021. 

ГЕОГРАФИЈА Српско географско друштво Такмичење у познавању опште 
и националне географије

општински 14.03.2021. 

окружни 18.04.2021. 

републички 23.05.2021. 



6

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА

МАТЕМАТИКА

Друштво математичара Србије

Државно такмичење 
ученика основних школа 
из математике

школски 05.02.2021.
општински 28.02.2021. 
окружни 21.03.2021. 
републички 25.04.2021. 

Српска математичка олимпијада републички 19.05.2021.

Математичко друштво 
„Архимедес”

„Математички турнир”–
Математичка олимпијада основних 
школа Републике Србије 

републички 22.05.2021, Београд

„Мислиша”
(I–VIII разред)

основни ниво (окружни) 11.03.2021 (у школама)

републичко финале 25.04.2021, Београд

Дописна математичка олимпијада
(V–VIII разред)

1. ниво: квалификациони
(општински) до 20.09.2020 (дописно)

2. ниво: основни 
(окружни) до 20.10.2020 (дописно)

3. ниво: републичко 
финале 

22.11.2020, Београд
(писмено и усмено)

Математичка интернет 
олимпијада
(IV–VIII разред)
(11. година)

Три нивоа:
1) квалификациони – 
општински ниво  
(7 задатака); 
2) основни – окружни 
(5 задатака);
3) републичко финале 
(12 задатака)

квалификациони: 
септембар–октобар 2020. 
основни: октобар–новембар 2020. 
републичко финале: 24.11.2020. и 06, 13. и 20.12.2020. 
године Београд: (4 термина – узастопне недеље), писмено и 
усмено

ФИЗИКА
Друштво физичара Србије; 
Физички факултет, Београд

Такмичење ученика основних школа 
из физике

школски до 20.02.2021.
општински 27.02.2021.
окружни 20.03.2021.
републички 17–18.04.2021. 

Српска физичка олимпијада републички 11–12.05.2021, Физички факултет Универзитета у Београду

ХЕМИЈА Српско хемијско друштво Такмичење из хемије

школски до 26.02.2021. 

општински 06.03.2021. 
окружни 10.04.2021. 
републички 28–30.05.2021. 

БИОЛОГИЈА Српско биолошко друштво Такмичење из биологије

школски 27.02.2021 – 13 часова
општински 13.03.2021 – 13 часова
окружни 17.04.2021 – 13 часова

републички 22.05.2021 – 12 часова, Биолошки факултет Универзитета 
у Београду, Студентски трг 3
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Удружење музичких и балетских 
педагога Србије

28. Републичко такмичење из 
солфеђа и теорије музике републички 07–08.11. 2020, Београд

26. Републичко такмичење 
камерне музике, соло певања и 
инструменталиста 

републички април 2021, Београд

Заједница музичких и балетских 
школа Србије

Републичко такмичење ученика 
музичких и балетских школа Србије 
(гудачки инструменти – виолина, 
виола, виолончело, контрабас; 
гитара, харфа, тамбура, 
мандолина, хармоника, камерна 
и клавирска дуа)

републички

18–28.04.2021. 
Такмичарске дисциплине биће организоване у београдским 
школама и у ОМШ „Јосип Славенски” у Новом Саду, у 
складу са прописаним епидемиолошким мерама.

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА

Друштво педагога техничке 
културе Србије, Шабац

Такмичење из техничког и 
информатичког образовања

школски до 26.02.2021.
општински 20.03.2021.
окружни 10.04.2021. 
републички 14–15.05.2021. 

Регионално друштво за 
техничко и информатичко 
образовање

Такмичење ученика из роботике и 
интерфејс технологије „РОБО-ИНТ 
Инвент”

општински 13.03.2021.
окружни 17.04.2021.
републички 29.05.2021.

Ауто-мото савез Србије и 
Друштво наставника техничког 
образовања Србије

Шта знаш о саобраћају

школски до 31.03.2021.
општински 17.04.2021.
окружни 16.05.2021.
републички 28–29.05.2021.

ИНФОРМАТИКА 
И РАЧУНАРСТВО 

Друштво математичара Србије, 
Београд

Државно такмичење ученика 
основних школа из рачунарства

Квалификације за 
окружно такмичење

до краја фебруара 2021. 
(Преко портала „Петља” у терминима који ће бити 
објављени најмање 14 дана пре њиховог почетка)

окружни 14.03.2021. 
републички 18.04.2021. 

Српска информатичка олимпијада републички 26.05.2021.

„Информационе технологије – 
Удружење професора Србије”

Такмичење из информатичке и 
рачунарске писмености „Дабар”за 
ученике основних школа

школски

30.11–11.12.2020 (за ученике од 1. до 4. разреда основне 
школе)
16–27.11.2020 (за ученике од 5. до 8. разреда основне 
школе)

републички 
23.01.2021 (за ученике од 5. до 8. разреда основне школе) 
– истовремено преко интернета у свим школама које имају 
ученике пласиране на републички ниво такмичења

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Савез за школски спорт Србије Стони тенис

школски
У складу са епидемиолошком ситуацијом

општински

окружни до 16.10. 2020.

међуокружни нема

републички 29–30.10.2020, Алексинац
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Савез за школски спорт Србије

Пливање

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијом
општински

окружни
међуокружни
републички 01–05.04.2021. 

Карате

општински

У складу са епидемиолошком ситуацијомокружни

међуокружни

републички 22–26.03.2021. 

Рукомет

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијомопштински

окружни

међуокружни до 29.04.2021.

републички – 
Олимпијске игре 12–14.05.2021. 

Одбојка

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијомопштински

окружни

међуокружни до 09.04.2021. 

републички 19–23.04.2021. 

Стрељаштво

школски
у складу са епидемиолошком ситуацијом

општински

окружни до 19.10.2020.

међуокружни нема

републички 21.10.2020, Ниш

Гимнастика

школски

у складу са епидемиолошком ситуацијомопштински

окружни

међуокружни до 26.02.2021. 

републички 08–12.03.2021. 

Кошарка

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијомопштински

окружни
међуокружни до 01.04.2021.

републички 12–16.04.2021. 
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Савез за школски спорт Србије

Мали фудбал (футсал)

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијомопштински

окружни

међуокружни до 29.04.2021.

републички 17–21.05.2021. 

Атлетика

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијомопштински

окружни

међуокружни до 16.04.2021.

републички 26–29.04.2021. 

Мале олимпијске игре 
(за ученике и ученице од првог до 
трећег разреда основне школе)

школски до II недеље марта 2021.

општински до I недеље априла 2021.

окружни до II недеље маја 2021.

међуокружни до 21.05.2021.

републички 01–04.06.2021. 

Џудо 

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијом
општински

окружни

међуокружни
републички 22–26.03.2021. 

Оријентиринг

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијом
општински

окружни

међуокружни
Квалификације за 
Светско школско 
првенство 
(2006/2007/2008)

до 31.05.2021. 

ШАХ Шаховски савез Србије Такмичење ученика основних школа 
у шаху 

школски до 31.01.2021. 

општински 20.03.2021 – појединачно
21.03.2021 – екипно

окружни 10.04.2021 – појединачно
11.04.2021 – екипно

републички 24.04.2021 – појединачно
25.04.2021 – екипно
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ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА 
СА СМЕТЊАМА 
У РАЗВОЈУ И 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Заједница школа за образовање 
ученика са сметњама у развоју 
и инвалидитетом Републике 
Србије

Републичко такмичење основних 
школа за образовање ученика 
са сметњама у развоју и 
инвалидитетом у атлетици

окружни IV–V недеља априла 2021.

републички 07.05.2021, ШОСО „Веселин Николић”, Крушевац

Републичко такмичење основних 
школа за образовање ученика 
са сметњама у развоју и 
инвалидитетом у шаху и стоном 
тенису

окружни шах: III–IV недеља априла 2021.
стони тенис: II–III недеља априла 2021.

републички 14.05.2021, Специјална школа „Херој Пинки”, 
Бачка Паланка

Републичко такмичење основних 
школа за образовање ученика 
са сметњама у развоју и 
инвалидитетом у кошарци

окружни кошарка: II–III недеља априла 2021.

републички 21.05.2021, ОШ „Драган Ковачевић”, Београд

УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 
СРБИЈЕ

Савез ученичких задруга Србије
45. Републичко такмичење младих 
задругара орача ученика основних 
школа Србије

републички почетак октобра 2020.

ВЕРСКА НАСТАВА Просветни одбор Епархије 
шумадијске 

Квизирација за све
(такмичење за ученике петог, 
шестог, седмог и осмог разреда 
основне школе )

школски до 05.03.2021.

општински 13.03.2021.

окружни 17.04.2021.

републички 15.05.2021.
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II МЕЂУНАРОДНИ НИВО

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА НИВОИ 
ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА

СТРАНИ ЈЕЗИК

Славистичко друштво Србије; 
Гимназија „Јован Јовановић 
Змај”
Нови Сад; 
Нафтна индустрија Србије

8. НИС олимпијада из руског језика за ученике 
седмих и осмих разреда основних школа из 
Републике Србије, Републике Српске и Црне Горе

међународни

Пријава ученика за такмичење од стране наставника – 
ментора: март–април 2021. 
Први круг Олимпијаде у школама (квалификациони): 
19.04. 2021. 
Други круг Олимпијаде: 23.05.2021, зграда НИС-а и 
Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови Сад 

МАТЕМАТИКА Друштво математичара Србије Јуниорска балканска математичка олимпијада међународни јун 2021.

РАЧУНАРСТВО И 
ИНФОРМАТИКА

Друштво математичара Србије
Јуниорска балканска информатичка олимпијада међународни Кипар, 2021. 
Европска јуниорска информатичка олимпијада међународни Грузија, 2021. 

ФИЗИКА
Друштво физичара Србије; 
Физички факултет Београд Међународна јуниорска научна олимпијада међународни децембар 2021. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Удружење музичких и 
балетских педагога Србије

26. Међународно такмичење младих музичара у 
нашој земљи „Петар Коњовић” међународни 05–12.05.2021, Београд 

9. Међународно такмичење ударачких 
инструмената међународни мај 2021, МШ „Станковић” Београд

21. Међународно такмичење флаутиста Србије
„Тахир Куленовић” међународни фебруар–март 2021, Музичка школа „Живорад Грбић” 

Ваљево 
7. Међународно такмичење из солфеђа међународни април 2021, Београд

6. Међународно такмичење словенске музике 
(за ученике основних музичких школа) међународни

март–април 2021. 
МШ „Војислав Вучковић”; 
МШ „Коста Манојловић” и „Руски дом”, Београд

Музичка школа
„Даворин Јенко” Београд

Такмичење младих музичара у нашој земљи 
„Даворин Јенко” међународни

клавир и клавирска дуа:
21–25.04.2021, Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд; 
дувачи:
06–15.11.2021, Музичка школа „Даворин Јенко”, Београд

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

Савез за школски спорт Србије

Светско првенство у кошарци за ученике и 
ученице до 15 година (2006/2007/2008) – Београд 
2021.

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијом
општински
окружни
међуокружни
републички до 31.05.2021. 
међународни 25.06–06.07.2021, Београд

Школаријада за ученике и 
ученице до 15. године

школски

У складу са епидемиолошком ситуацијом
општински
окружни
међуокружни
републички до 31.05.2021.
међународни 30.06–06.07.2021, Београд
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СМОТРЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ОД ШКОЛСКОГ ДО MEЂУНАРОДНОГ НИВОА

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА  СМОТРЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Друштво за српски језик и 
књижевност Србије 

Литерарне секције основних школа
школски

Утврђивање квалитета, достављање документације 
до 15.11.2020.

републички
Избор најуспешнијих секција 
на Зимском семинару у Београду (јануар 2021)

Лингвистичке секције основних школа
школски

Утврђивање квалитета, достављање документације до 
15.11.2020.

републички
Избор најуспешнијих секција на Зимском семинару у 
Београду (јануар 2021)

Удружење „Дани ћирилице” Дечји сабор „Дани ћирилице” републички
22.05.2021. 
ОШ „Бора Радић” Баваниште 

ОШ „Вожд Карађорђе”, Алексинац;
УГ „Читалићи”, Алексинац;
Друштво школских библиотекара 
Србије, Београд;
Библиотека „Вук Караџић”, 
Алексинац

Смотра читалаштва „Читалићи 2021”

школски децембар 2020 – фебруар 2021.

општински
25.03.2021. 
Рок за достављање радова по конкурсу 02.04.2021.

републички 15.05.2020, ОШ „Вожд Карађорђе” Алексинац

међународни 16.05.2020, ОШ „Вожд Карађорђе” Алексинац

Савез аматера Србије;
Центар за културу Ваљево

52. смотра рецитатора Србије

школски до 11.03.2021.

општински до 31.03.2021.

окружни до 09.04.2021.

покрајински до 21.04.2021.

републички 14–15.05.2021. Ваљево

МАТЕМАТИКА Друштво математичара Србије
Кенгур без граница – међународна 
математичка смотра

школски
18.03.2021 – 10 часова 
(јединствено време у целој Европи)

републички финално 06.06.2021. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Удружење музичких и балетских 
педагога Срби

18. финална смотра музичких и балетских 
талената

републички 25.10.2020. „Карловачка гимназија” Сремски Карловци 

30. Републичка смотра хорова и 
21. Републичка смотра оркестара основних 
школа и основних музичких школа Србије

републички 29–30.05. 2021.

Дечји културни центар Београд
 26. Републичка смотра дечјег музичког 
стваралаштва „Деца композитори” – 
ФЕДЕМУС 2021.

школски 15.01–10.03.2021.
окружни 15.03–15.5.2021.
републички 30–31. мај 2021, Дечји културни центар Београд

Заједница музичких и балетских 
школа Србије

Републички фестивал ученика основних 
музичких и балетских школа Србије 

републички 07–13.05.2021.
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА  СМОТРЕ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Удружење ликовних педагога Србије
Републичка смотра ученичког ликовног 
стваралаштва за основне школе

републички

Расписивање конкурса за учешће на смотри.
Достављање радова: до 30.04.2021. на адресу: 
ОШ „Скадарлија”, Француска 26 Београд
Избор радова:
до 21. маја 2021.
Информације о резултатима биће достављене 
школама до 31.05.2021. Почетком јуна 2021. године 
организовање изложби одабраних радова ученика

Центар за ликовно васпитање деце и 
омладине Војводине, Нови Сад

62. смотра ликовних радова ученика 
основних и средњих школа Србије 
(тема: „Сцена, маска, костим, лутка”)

школски до краја априла 2021.

републички
Последња недеља маја 2021, Српско народно позориште 
Нови Сад

66. смотра ликовних радова ученика 
основних и средњих школа Србије 

школски до краја октобра 2020.

републички децембар 2020.

33. смотра ликовних радова ученика 
основних и средњих школа Србије на тему: 
Ауторски стрип ученика основних школа 
Србије

школски до краја октобра 2020.

републички децембар 2020.

Удружење војвођанских учитеља, 
Нови Сад

8. дани Николе Тесле
(ликовно-калиграфско такмичење)

расписивање 
конкурса

15.02.2021.

школски јануар – 15.04.2021. 

републички

29.05 2021 – жирирање;
10.07.2021 – свечана додела награда и отварање 
изложбе најуспелијих радова (Покрајински завод за 
заштиту природе у Новом Саду)

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
РТС и Савез атлетских талената 
Србије
„Александар Петровић”

Крос РТС-а 
„Кроз Србију”

републички 17.09.2021 – 10 часова

УМЕТНОСТ

Удружење војвођанских учитеља, 
Нови Сад

27. фестивал луткарства основних школа 
(ФЛУОШ)

школски јануар 2021.

међуокружни април 2021.

републички 21–22.05.2021.
међународни 23.05.2021.

Удружење војвођанских учитеља, 
Нови Сад; Коло српских сестара 
Епархије бачке; Oдбор за веронауку 
Епархије бачке; Центар за ликовно 
васпитање деце и омладине 
Војводине

„Светосавље и наше доба” (ликовни, 
литерарни и калиграфски радови ученика 
oсновних школа из Републике Србије и 
расејања)

расписивање 
конкурса

27.01.2021.

школски јануар–март 2021.
републички са 
међународним 
учешћем

 15.05.2021. 

Центар за развој и примену науке, 
технологије и информатике

ФИЛМић – смотра кратког ђачког филма републички Завршна смотра биће реализована до краја маја 2021. 
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА  СМОТРЕ

УМЕТНОСТ

Пријатељи деце Србије, Београд
Најбоља дечја карикатура 
„Мали Пјер”

израда радова у 
школама

фебруар 2021.

општински март 2021.

окружни април 2021.

републички мај 2021. 

Центар за развој креативности 
„Цезар”;
Регионални центар за таленте Бор

Међународна јуниорска еколошка 
олимпијада

школски до краја фебруара 2021.

окружни 14.03.2021. 

републички
24–25.04.2021. ОШ „3. октобар” Бор – 11 часова 
(могућа онлајн опција) 

међународни
29–30.05.2021. Бор –12 часова
(могућа онлајн опција)

Удружење просветних радника 
Мађара Северне Бачке

XIX уметничко такмичење ученика 
основних школа (од 2. до 8. разреда) 
на мађарском наставном језику као 
ваннаставна активност

школски до краја фебруара 2021.

окружни
мај 2021.
ОШ „Мајшански пут”, Суботица

УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 
СРБИЈЕ

Савез ученичких задруга Србије
24. Републичка смотра ученичких задруга 
Републике Србије

републички мај 2021. 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ 
ЗА ТАЛЕНТЕ

Систем регионалних центара 
за таленте Републике Србије 

63. Државно такмичење талентованих 
ученика основних школа по научним 
дисциплинама Републике Србије

школски
септембар– децембар 2020. менторска настава и израда 
истраживачких пројеката

окружни
08.05.2021.
регионални центри за таленте

републички
22–23.05.2021.
– 10 часова, Чачак,
Технички факултет и Агрономски факултет

Регионални центар за таленте Бор;
Центар за развој креативности 
„Цезар”

Државно првенство истраживачких радова 
основаца

школски до краја фебруара 2021.
окружни 07.03.2021. 

републички
10–11.04.2021.
– 11 часова
ОШ „3. октобар” Бор (могућа онлајн опција)

међународни 22–23.05.2021. Бор – 12 часова (могућа онлајн опција)
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КАЛЕНДАР 
ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 611-00-2561/2020-03 
Датум: 29.12.2020. године
Б е о г р а д
Немањина 22–26

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

I ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА

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 ученика средњих школа за школску 2020/2021. годину. 

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа, која 
се односе на организацију такмичења и смотри, ускладе са наведеним упутством. Приликом 
усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

– на так ми че њу/смотри мо гу уче ство ва ти сви ре дов ни уче ни ци средњих шко ла;
–  за сва ки на ред ни ни во так ми че ња/смотре од ре ђу ју се уче ни ци на осно ву по стиг ну тих ре-

зул та та и ранг-ли сте са прет ход ног ни воа так ми че ња/смотре, а у скла ду с про по зи ци ја ма;

–  ран ги ра ње уче ни ка за од ре ђе ни ни во так ми че ња/смотре вр ши се ис кљу чи во на осно ву по-
стиг ну тог бро ја бо до ва, у скла ду са Струч ним упут ством и пра вил ни ком од ре ђе не вр сте 
так ми че ња/смотре;

–  уко ли ко ви ше уче ни ка по стиг не исти број бо до ва, сви уче ни ци за у зи ма ју исто ме сто и сви 
има ју исти ранг.

Ор га ни за то ри так ми че ња и смо три ду жни су да бла го вре ме но пре ци зи ра ју и дру ге еле мен те 
бит не за спро во ђе ње так ми че ња/смотре, а ко ји про ис ти чу из Струч ног упут ства – из бор до ма ћина 
так ми че ња/смотре, пре ци зи ра ње ње го вих оба ве за, си стем на гра ђи ва ња уче ни ка и на став ни ка, мен-
тор ски рад (уко ли ко је нео п хо дан или пред ви ђен), пот пи си ва ње ди пло ма, ре гу ли са ње фи нан сиј ских 
пи та ња, струч на по моћ уче сни ци ма так ми че ња и смoтри и друго.

ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВО 
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 2021.
општински 20.03.2021 – 10 часова
окружни 24.04.2021 – 10 часова
републички 30.05.2021 – 10 часова, Тршић

Друштво за српски језик и 
књижевност Србије; 
Карловачка гимназија

Књижевна олимпијада

школски до краја фебруара 2021. 
општински 07.03.2021 – 11 часова 
окружни 10.04.2021 – 9 часова
републички 16.05.2021 – 10 часова, Карловачка гимназија

БУГАРСКИ ЈЕЗИК 
Удружење ,,Матица Бугара у 
Србији” Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе

школски до почетка марта 2021. 
општински 28.03.2021, Босилеград, Димитровград
републички 17.04.2021, Гимназија Босилеград

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК
Филозофски факултет Нови 
Сад – Одсек за хунгарологију Такмичење из мађарског језика и језичке културе

школски до краја јануара 2021. 
општински 06.03.2021.
окружни 11.04.2021. 
републички 15.05.2021, Филозофски факултет, Нови Сад

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК
Национални савет словачке 
националне мањине Такмичење у знању словачког језика и језичке културе републички 15.05.2021, Гимназија „Јан Колар” са домом ученика 

Бачки Петровац

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
Друштво за стране језике и 
књижевност Србије

Такмичење у знању страних језика за ученике четвртог 
разреда средњих школа за школску 2020/2021. годину 
а) енглески; б) руски; в) француски; г) немачки; 
д) италијански; ђ) шпански

школски до 26.02.2021.

окружни
13.03.2021 –  италијански, немачки, руски, француски, 

шпански језик
14.03.2021 – енглески језик

републички 10.04.2021. 
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ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВО 
ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

ЛАТИНСКИ И 
ГРЧКИ ЈЕЗИК

Асоцијација за класичне 
студије Србије; 
Филозофски факултет у 
Београду – Одељење за 
класичне науке

Такмичење у знању грчког и латинског језика републички
22.05.2021, 12–14 часова, Филозофски факултет у 
Београду

ИСТОРИЈА
Друштво историчара Србије 
„Стојан Новаковић”

Такмичење из историје за ученике гимназија 
и средњих стручних школа

општински 27.02.2021 – 10 часова
окружни 20.03.2021 – 10 часова
републички 23.05.2021 – 11 часова

СОЦИОЛОГИЈА
Српско социолошко 
друштво

Такмичење из социологије: Пандемија вируса 
COVID –19 као друштвени изазов 

окружни 07.03.2021, Београд, Нови Сад, Ниш,Косовска Митровица

републички
20.03.2021, Пољопривредно-ветеринарска школа 
Свилајнац

ФИЛОЗОФИЈА
Српско филозофско 
друштво

Српска олимпијада филозофије (СоФија) 2021. републички 12–13.03.2021, Пожаревачка гимназија, Пожаревац 

ГЕОГРАФИЈА
Регионални центар за 
таленте Београд II

Национална географска олимпијада

школски 27.01.2021. 
општински 27.03.2021 – 12 часова
окружни 11.04.2021 – 12 часова, Географски факултет у Београду
републички 14–16.05.2021, Дом ученика „Патријарх Павле” Београд

МАТЕМАТИКА

Друштво математичара 
Србије

Републичко такмичење из математике

општински 06.02.2021.

окружни 28.02.2021 – 10 часова

републички
21.03.2021 – категорија А
21.05.2021 – категорија Б

Српска математичка олимпијада републички 31.03–01. 04. 2021.

Математичко друштво 
„Архимедес”

Математички турнир – Математичка олимпијада 
средњих школа Републике Србије

републички 22.05.2021.

Математичко такмичење „МИСЛИША” 
(I–IV разред)

основни ниво 11.03.2021.

републички 25.04.2021 – 10 часова

РАЧУНАРСТВО И 
ИНФОРМАТИКА

Друштво математичара 
Србије

Такмичење ученика средњих школа из рачунарства
окружни 06.03.2021 – 12 часова
републички 28.03.2021.

Српска информатичка олимпијада републички 11–12.05.2021. 

ФИЗИКА Друштво физичара Србије 
Такмичење из физике за ученике средњих школа

школски до 27. јануара 2021.
општински 30.01.2021.
окружни 20.02.2021.
републички 26–27.03.2021.

Српска физичка олимпијада републички 23–24.04.2021.

ХЕМИЈА Српско хемијско друштво
Такмичење из хемије

школски до 03.04. 2021. 
окружни 10.04.2021 – 9 часова

републички
07–09.05.2021, Технолошко-металуршки факултет 
Београд

Српска хемијска олимпијада републички
03–05.06.2021, Хемијски факултет Универзитета у 
Београду 
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ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВО 
ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

БИОЛОГИЈА Српско биолошко друштво Такмичење из биологије

школски до 27.02.2021 – 12 часова

окружни 11.04.2021 – 12 часова

републички
22.05.2021 – 12 часова, Департман за биологију 
и екологију, Природно-математички факултет 
Универзитета у Новом Саду

АСТРОНОМИЈА Друштво астронома Србије Такмичење из астрономије

школски 21.02.2021.

општински 06.03.2021 – 12 часова

окружни 27.03.2021 – 12 часова

републички 24–25.04.2021 – 10 часова

ТАКМИЧЕЊЕ 
ТАЛЕНТОВАНИХ 
УЧЕНИКА 

Регионални центри за 
таленте

63. Државно такмичење талентованих ученика средњих 
школа по научним дисциплинама РС

окружни 08.05.2021.

републички 29–30.05.2021, Панчево

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Удружење музичких и 
балетских педагога Србије

28. Републичко такмичење из солфеђа и теоретских 
предмета

републички
07–08.11.2020 –  солфеђо, теорија музике, двогласно 

певање, Београд
15.11.2020 – хармонија, контрапункт, облици Београд

Такмичење хорова гимназија, средњих стручних школа 
и средњих музичких школа

републички
април–мај 2021, Гимназија „Јован Јовановић Змај” 
Нови Сад

Такмичење ударачких инструмената републички мај 2021, Музичка школа „Станковић”, Београд

Заједница музичких и 
балетских школа Србије

Републичко такмичење ученика музичких и балетских 
школа Србије

републички 18–28.04.2021.

УМЕТНИЧКЕ 
ШКОЛЕ

Школа за дизајн Београд Републичко такмичење из класичних ликовних медија републички

01.03.2021 – објављивање конкурса
13.03.2021 – рок за пријем радова
25–26.03.2021 – рад комисије, Школа за дизајн Београд
29.03.2021 – резултати

ПОЉОПРИВРЕДА, 
ПРОИЗВОДЊА И 
ПРЕРАДА ХРАНЕ

Удружење средњих 
школа подручја рада 
пољопривреда, производња 
и прерада хране

Такмичење ученика из области пољопривреде републички 26–27.03.2021 – Средња школа „Краљ Петар I” Топола

Такмичење ученика из области производње и прераде хране републички
16–18.04.2021, Пољопривредна школа са домом 
ученика „Соња Маринковић”, Пожаревац

Такмичење ученика из области ветеринарске медицине републички
23–25.04.2021, Пољопривредна школа са домом 
ученика, Футог

Републичко такмичење средњих стручних школа у подручју 
рада пољопривреда, производња и прерада хране из 
математике

републички
09–10.04.2021, Средња стручна школа „Свети Трифун” 
са домом ученика, Александровац

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
Пословно удружење школа 
личних услуга

Републичко такмичење и смотра женских и мушких 
фризера републички

20–22.05.2021, Школа за основно и средње образовање 
„Вожд”, Београд

Републичко такмичење и смотра педикира и маникира

САОБРАЋАЈ
Заједница саобраћајних 
школа

Такмичење ученика – тест знања и практичан рад за 
трогодишња и четворогодишња занимања

републички 15–17.04.2021, Средња стручна школа, Ниш
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ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВО 
ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

ТЕКСТИЛСТВО И 
КОЖАРСТВО

Удружење текстилних и 
кожарских школа

Републичко такмичење текстилних и кожарских школа и 
смотра ученичких радова: 
тест знања – четворогодишњи образовни профили;  
практичан рад – трогодишњи образовни профили;  
изложбени део

републички
20–22.05.2021, Средња стручна школа 
„Бранко Радичевић”, Рума

ГЕОДЕЗИЈА И 
ГРАЂЕВИНАРСТВО

Удружење геодетских и 
грађевинских школа

Републичко такмичење геодетских и грађевинских школа 
ТЕОРИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
1. Грађевинске конструкције (II разред); 
2. Статикa и отпорност материјала (III разред);
3. Апликативни рачунарски програми – Аутокед 
(III разред) и Архикед (III разред); 
4. Геодетска мерења и рачунања (IV разред); 
5. Математика (IV разред); 
6. Организација грађења – технологија грађевинских радова 
(IV разред)

републички
08–10.04.2021, Школа за дизајн текстила и коже Нови 
Пазар

Републичко такмичење геодетских и грађевинских школа 
ПРАКТИЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ: 
1. Декоратер зидних површина;  
2. Керамичар-терацер-пећар; 
3. Руковалац грађевинском механизацијом 

ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА

Удружење медицинских 
школа РС

Такмичење ученика из прве помоћи и реалистичког приказа 
повреда и стања

републички
07–08.05.2021, Медицинска школа
„Стевица Јовановић”, Панчево

Такмичење из здравствене неге републички
23–24.04.2021, Медицинска школа „Драгиња Никшић”, 
Сремска Митровица

Такмичење из математике републички
09–10.04.2021, Хемијско-медицинска школа 
Вршац

Такмичење из анатомије и физиологије републички
14–15.05.2021, Медицинска школа 
„Др Изабел Емсли Хатон”, Врање

Такмичење ученика четвртих разреда смера зубни техничар 
у оквиру мајских сусрета зубних техничара

републички 14–15.05.2021.

ХЕМИЈА, 
НЕМЕТАЛИ И 
ГРАФИЧАРСТВО

Заједница школа у подручју 
рада хемија, неметали и 
графичарство и геологија, 
рударство и металургија – 
група металургија

Републичко такмичење средњих школа из подручја рада 
графичарство

републички 23–25.04.2021, Политехничка школа, Суботица

Републичко такмичење средњих школа из области Хемија и 
неметали:

1.	 Општа и неорганска хемија;
2.	 Хемијска технологија

републички
09–11.04.2021, Хемијско-технолошка школа 
„Божидар Ђорђевић Кукар”, Лесковац

ТРГОВИНА, 
УГОСТИТЕЉСТВО И 
ТУРИЗАМ 

Заједница економских, 
правно-биротехничких и 
угоститељско-туристичких 
школа

Формирање и презентација туристичких аранжмана републички 19–20.03.2021, Техничка школа, Књажевац

Трговинско пословање и практична настава републички 09–10.04.2021, Средња школа, Грделица

Куварство, посластичарство и услуживање са практичном 
наставом, трогодишњи профили

републички
26–28.03.2021, Економска средња школа
„Боса Милићевић”, Суботица

Куварство, посластичарство и услуживање са практичном 
наставом, четворогодишњи профили

републички
23–24.04.2021, Економска школа 
„Стана Милановић”, Шабац
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ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВО 
ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

ЕКОНОМИЈА, 
ПРАВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА

Заједница економских, 
правно-биротехничких и 
угоститељско-туристичких 
школа

Основи економије

републички

19–20.03.2021, Економска школа „Ђука Динић” 
Лесковац

Пословна информатика 09–10.04.2021, Економска школа, Ниш
Пословна економија 26–27.03.2021, Школски центар „Никола Тесла” Вршац
Статистика 26–27.03.2021, Средња школа, Брус
Рачуноводство 16–17.04.2021, Друга економска школа, Београд

Математика 23–24.04.2021, Прва економска школа, Београд

Симулација суђења 09–10.04.2021, Правно-пословна школа, Ниш
Основи реторике и беседништва 19–20.03.2021, Економско-трговинска школа Врање

Међународна смотра: Сајам виртуелних предузећа
05-07.05.2021, Економско-трговинска школа, 
Нови Пазар 

ШУМАРСТВО И 
ОБРАДА ДРВЕТА

Заједница шумарских и 
дрвопрерађивачких школа

Републичко такмичење из подручја рада шумарство и 
обрада дрвета: 
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) у области пејзажне архитектуре (две дисциплине)

републички 23–25.04.2021, Политехничка школа, Суботица

МАШИНСТВО И 
ОБРАДА МЕТАЛА

Заједница машинских школа 
РС

Такмичење за ученике трогодишњих образовних профила:
–	 бравар;
–	 ауто-механичар;
–	 оператер машинске обраде (стругање);
–	  оператер машинске обраде (глодање)

 и дисциплина заваривање

школски до 15. 03. 2021. 

окружни

27.03.2021.
Регион Београд: Техничка школа, ГСП, Београд
Регион Запад: Техничка школа, Нови Пазар
Регион Исток: СТШ „Вожд Карађорђе”, Лебане
Регион Север: Машинска школа „Панчево”, Панчево

републички 14–15.05.2021, Средња стручна школа, Крагујевац

1. Такмичење у програмирању робота
    

2. Такмичење техничар мехатронике

школски до 15. 03. 2021.

окружни

27.03.2021.
Регион Београд:
„Политехника” – школа за нове технологије
Београд
Регион Запад:
Машинско-саобраћајна школа, Чачак
Регион Исток:
Техничка школа, Зајечар
Регион Север:
Машинска школа „Панчево”, Панчево

републички
14–15.05.2021, Машинско-саобраћајна школа
Чачак
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ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВО 
ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

МАШИНСТВО И 
ОБРАДА МЕТАЛА

Заједница машинских школа 
РС

Такмичење за четворогодишње образовне профиле:

1. Такмичење у програмирању КУ машина;

2. Статика, компјутерска графика – 2Д и моделирање 
машинских елемената и конструкција 3Д

школски до 15.03.2021.

окружни

10.04.2021.
Регион Београд:
1+2 Машинска школа „Радоје Дакић”, Београд
Регион Запад:

1.	 Техничка школа, Пожега
2.	 Техничка школа, Ужице

Регион Исток: 1+2 Прва техничка школа, Крушевац
Регион Север: 1+2 Средња машинска школа, Нови Сад

републички 07–08.05.2021, Машинска школа „Радоје Дакић” Београд

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Заједница електротехничких 
школа Србије

Такмичење ученика: 
Основе електротехнике 1 и 2 (за ученике првог и другог 
разреда у трогодишњем и четворогодишњем трајању 
образовања);  
Електроника (за ученике другог и трећег разреда који имају 
предмет Електроника);  
Енергетска електроника (за ученике трећег разреда који 
имају предмет Енергетска електроника или Електроника у 
енергетици)

школски до 23.04.2021. 

окружни 08.05.2021.

републички 29.05.2021, Техничка школа „9. мај”, Бачка Паланка

За образовни профил електромеханичар за термичке и 
расхладне уређаје (за ученике трећег разреда)

школски до 19.03.2021. 
републички 17.04.2021, Техничка школа, Ваљево

Такмичење из мултимедија
школски до 19.03.2021. 

републички 11.04.2021, Висока школа електротехнике и рачунарства, 
Београд

Такмичење из програмирања школски 23.04.2021. 

републички 16.05.2021, Висока школа електротехнике и рачунарства, 
Београд

ТАКМИЧЕЊЕ 
УЧЕНИКА СА 
СМЕТЊАМА 
У РАЗВОЈУ И 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Заједница школа за 
образовање ученика 
са сметњама у развоју 
и инвалидитетом РС; 
Национални спортски савез 
слепих и слабовидих

Републичко такмичење средњих школа за образовање ученика 
са сметњама у развоју и инвалидитетом у атлетици републички 07.05.2021, Школа за основно и средње образовање 

„Веселин Николић”, Крушевац
Републичко такмичење средњих школа за образовање ученика са 
сметњама у развоју и инвалидитетом у шаху и стоном тенису републички 14.05.2021, Специјална школа „Херој Пинки”

Бачка Паланка
Републичко такмичење средњих школа за образовање 
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у 
кошарци (баскет 3 на 3)

републички 21.05.2021, Основна школа „Драган Ковачевић” Београд

Заједница школа за 
образовање ученика са 
сметњама у развоју и 
инвалидитетом Републике 
Србије

Такмичење ученика у знању и вештинама школа за 
образовање ученика са сметњама у развоју
1) машинство и обрада метала;
2) текстилство и кожарство; 
3) хемија, неметали и графичарство;
4)  личне услуге; 
5) пољопривреда и прерада хране – пекари и трговина, 
угоститељство и туризам – припремач намирница и сервир
6) пољопривреда и прерада хране
 цвећар-вртлар

републички

1) мај 2021, Средња занатска школа, Београд
2) април 2021, Школа за основно и средње образовање 
са домом „Свети Сава”, Умка
3) мај 2021, Школа за основно и средње образовање 
„Радивој Поповић”  Сремска Митровица
4) април 2021, Школа за оштећене слухом – наглуве 
„Стефан Дечански”, Београд
5) мај 2021, Школа за основно и средње образовање 
„Милан Петровић”, Нови Сад
6) мај 2021, Школа за основно и средње образовање 
„Мара Мандић”, Панчево
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ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВО 
ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ

Савез за школски спорт 
Србије

Стони тенис

школски до IV недеље септембра 2020.

општински до I недеље октобра 2020.

окружни до 16.10.2020.
међуокружни нема
републички 29–30.10.2020, Алексинац

Баскет 3 на 3

општински отворено првенство
окружни до III недеље фебруара 2021.
међуокружни до 14.05.2021.
републички 24–28.05.2021.

Рукомет

школски до IV недеље октобра 2020.
општински до III недеље новембра 2020.
окружни до краја новембра 2020.
међуокружни до 04.12.2020. 
републички 14–17.12.2020, Караташ

Одбојка

школски до I недеље децембра 2020. 
општински до I недеље фебруара 2021.
окружни до II недеље марта 2021.
међуокружни до 09.04.2021.
републички 19–23.04.2021.

Кошарка 

школски до II недеље октобра 2020.
општински до IV недеље октобра 2020.
окружни до II недеље новембра 2020.
међуокружни до 01.04.2021. 
републички 12–16.04.2021.

Футсал

школски до III недеље децембра 2020.
општински до IV недеље фебруара 2021.
окружни до III недеље марта 2021.
међуокружни до 29.04.2021.
републички 17–21.05.2021.

Атлетика

школски до IV недеље септембра 2020.
општински до II недеље октобра 2020.
окружни до IV недеље октобра 2020.
међуокружни до 16.04.2021. 
републички 26–29.04.2021.

Пливање

школски нема
општински отворено првенство
окружни до III недеље децембра 2020.
међуокружни нема
републички 01–05.04.2021.
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II МЕЂУНАРОДНИ НИВО

ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
НИВО 
ТАКМИЧЕЊА

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

СТРАНИ ЈЕЗИК

Славистичко друштво 
Србије; 
Гимназија „Јован Јовановић 
Змај”
Нови Сад; 
Нафтна индустрија Србије

8. НИС олимпијада из руског језика за ученике гимназија 
и средњих стручних школа из Србије, Републике Српске и 
Црне Горе

међународни

19.04.2021 – Први круг Олимпијаде (квалификациони)
23.05.2021 – Други круг Олимпијаде (финални)
НИС, Нови Сад, и Гимназија „Јован Јовановић Змај” 
Нови Сад

МАТЕМАТИКА
Друштво математичара 
Србије

Балканска математичка олимпијада међународни мај 2021.

Међународна математичка олимпијада међународни јул 2021.

РАЧУНАРСТВО И 
ИНФОРМАТИКА

Друштво математичара 
Србије

Балканска информатичка олимпијада међународни од маја 2021. 
Међународна информатичка олимпијада међународни 20–28.06.2021, Сингапур

ФИЗИКА Друштво физичара Србије Међународна физичка олимпијада међународни јул 2021, Литванија

ХЕМИЈА Српско хемијско друштво Међународна хемијска олимпијада међународни 24.07–02.08.2021, Осака, Јапан

ГЕОГРАФИЈА
Регионални центар за 
таленте Београд II

Интернационална географска олимпијада међународни август 2021, Истанбул

АСТРОНОМИЈА Друштво астронома Србије Међународна олимпијада из астрономије и астрофизике међународни септембар–октобар 2021, Колумбија
 

ФИЛОЗОФИЈА
Српско филозофско 
друштво

Међународна филозофска олимпијада међународни 21–24.05.2021, Лисабон

 УМЕТНОСТ

Удружење музичких и 
балетских педагога Србије

Међународно такмичење младих музичара
„Петар Коњовић”

међународни 05.05–12.05.2021, Београд

Музичка школа „Даворин 
Јенко”

Међународно такмичење „Даворин Јенко”
међународни 06.11–15.11. 2021 – дувачки инструменти
међународни 21–25.04.2021 – клавир и клавирска дуа

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ

Савез за школски спорт 
Србије

Светско школско првенство у оријентирингу за ученике и 
ученице (2003/2004/2005) – Београд 2021.

међународни 30.06–06.07.2021, Београд, Србија

Светско школско првенство у рукомету – Београд 2021. међународни до јуна 2021, Београд, Србија

СМОТРЕ УЧЕН
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ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ
НИВОИ 
СМОТРЕ

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

СРПСКИ ЈЕЗИК

Друштво за српски језик 
и књижевност Србије; 
Задужбина „Доситеј 
Обрадовић”; Филолошки 
факултет, Београд

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 2020.

републички фебруар 2021, Зимски семинар, Београд 

Друштво за српски језик и 
књижевност Србије; Вукова 
задужбина 

Смотра лингвистичких секција 
ваннаставна активност

школски достављање документације до 15. новембра 2020. 

републички фебруар 2021, Зимски семинар, Београд 

Друштво за српски језик 
и књижевност Србије; 
Задужбина 
„Десанка Максимовић” 

Смотра литерарних дружина и секција 
ваннаставна активност

школски достављање радова до 15. новембра 2020. 

републички фебруар 2021, Зимски семинар, Београд

МАТЕМАТИКА Друштво математичара Србије
Кенгур без граница – међународна математичка 
смотра

међународни 06.06.2021, Крагујевац

РАЧУНАРСТВО И 
ИНФОРМАТИКА

„Информационе технологије – 
Удружење професора Србије”  
ИТ-УПС

„Дабар” – смотра из рачунарске и информатичке 
писмености

школски 16–27.11.2020.

републички 23.01.2021.

СМОТРА УЧЕНИЧКИХ 
ЗАДРУГА СРБИЈЕ

Савез ученичких задруга 
Србије

Републичка смотра ученичких задруга Републике 
Србије

републички април/мај 2021.

СМОТРЕ РАДОВА 
НАУЧНОГ И 
УМЕТНИЧКОГ 
СТВАРАЛАШТВА 
ТАЛЕНАТА

Регионални центар за таленте 
Београд II

Смотра истраживачких радова ученика средњих 
школа

републички 10.04.2021. 

Регионални центар за таленте 
Бор; 
Центар за развој креативности 
„Цезар”

Национална еколошка олимпијада

школски до краја фебруара 2021. 

окружни 21.03.2021 – 10 часова

републички 15–16.05.2021 – 11 часова, ОШ „3. октобар”, Бор

ПРЕДУЗЕТНИШТВО Организација „Достигнућа 
младих у Србији”

Смотра ученичких компанија Србије у школској 
2020/2021. години

окружни

Југоисточна Србија: 03.03.2021, Ниш
Београдски регион: 10.03.2021, Београд
Војводина: 17.03.2021, Нови Сад
Југозападна Србија: 24.03.2021, Крагујевац
Централна Србија: 25.03.2021, Крагујевац 

републички мај 2021.

СМОТРЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ
НИВОИ 
СМОТРЕ

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Удружење ликовних педагога 
Србије

Смотра ђачких ликовних радова за ученике 
средњих стручних школа, гимназија, дизајнерских и 
уметничких школа из ликовне културе

републички
до 30.04.2021 – достављање радова 
до 21.05.2021 – избор радова
до 30.05.2021 – изложба

УМЕТНОСТ

Удружење војвођанских 
учитеља; Коло српских 
сестара Епархије бачке; 
Одбор за веронауку Епархије 
бачке, 
Центар за ликовно васпитање 
деце и омладине Војводине

„Светосавље и наше доба”– ликовни, литарарни 
и калиграфски радови ученика средњих школа из 
Републике Србије са међународним учешћем

школски јануар/март 2021.

републички  15.05.2021. 

Центар за развој и примену 
науке, технологије и 
информатике

Ревија кратког ђачког филма – ФИЛМић републички
до 01.05.2021 – пријем радова
до 31.05.2021 – ревија ФИЛМића и додела награда

Прва крагујевачка гимназија; 24. Позоришни сусрети ученика гимназија Србије републички април 2021.
Дом ученика средњих школа у 
Лесковцу

Републичка ДОМИЈАДА у култури 2021. републички
07–09.05.2021, Дом ученика средњих школа 
Београд

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Дом ученика средњих школа 
у Врању

Републичка ДОМИЈАДА у спорту 2021. републички
16–18.04.2021, Дом ученика средњих школа 
„Патријарх Павле”, Београд

РТС и Савез атлетских 
талената Србије

Крос РТС-а кроз Србију републички 17.09.2021 – 10 часова

ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ
СМОТРЕ 


