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КАЛЕНДАР
ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 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 основних школа за школску 2019/2020. 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 такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни ученици основних школа;
– за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/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 упутством и правилником одређене врсте такмичења/смотре;
– 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/смотре, а који проистичу из Стручног упутства – избор домаћина такмичења/смотре, 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 смoтри.

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
I. ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА
ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

Такмичење из српског језика и
језичке културе

СРПСКИ ЈЕЗИК

НИВОИ
ТАКМИЧЕЊА
школски
општински
окружни
републички

Друштво за српски језик
и књижевност Србије

школски
општински
окружни
Књижевна олимпијада

републички
републички
општински

СТРАНИ ЈЕЗИК

Друштво за стране
језике и књижевности

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

окружни

републички

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА
ТАКМИЧЕЊА
до краја фебруара 2020.
21.3.2020.
25.4.2020.
30.5.2020 ‒ OШ „Вукова спомен
школа”, Тршић
до краја фебруара 2020.
7.3.2020.
4.4.2020.
23.5.2020 ‒ „Карловачка
гимназија”, Сремски Карловци
30.5.2020 ‒ OШ „Сечењи
Иштван", Суботица.
22.2.2020 ‒ сви језици осим
енглеског
23.2.2019 ‒ енглески језик
14.3.2020 ‒ сви језици осим
енглеског
15.3.2020 – енглески језик
24.5.2020 ‒ сви језици

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА

ИСТОРИЈА

ГЕОГРАФИЈА

МАТЕМАТИКА

НИВОИ
ТАКМИЧЕЊА
општински
Такмичење у познавању опште окружни
и националне историје
републички

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА
ТАКМИЧЕЊА
15.3.2020.
5.4.2020.

Српско географско
друштво

општински
Такмичење у познавању опште окружни
и националне географије
републички

Друштво математичара
Србије

Државно такмичење ученика
основних школа из
математике

школски
општински
окружни
републички

22.3.2020.
26.4.2020.
23.5.2020 ‒ ОШ „Прва основна
школа”, Ваљево
7.11.2019.
7.12.2019.
7.3.2020.
4.4.2020.

Српска математичка
олимпијада

републички

20.5.2020.

„Математички турнир”Математичка олимпијада
основних школа Републике
Србије

републички

16.5.2020 ‒ Београд

„Мислиша”
(I‒VIII разред)

основни ниво
(окружни)
републичко финале

12.3.2020. ( у школама)

Дописна математичка
олимпијада
(V‒VIII разред)

1. ниво:
квалификациони
(општински)

ОРГАНИЗАТОР
Друштво историчара
Србије „Стојан
Новаковић”, Београд

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

26.4.2020.

26.4.2020.
до 20.9.2019. (дописно)

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

Математичко друштво
„Архимедес”

Математичка интернет
олимпијада
(IV‒VIII разред)

„Млади математичар”

ФИЗИКА

ХЕМИЈА

Друштво физичара
Србије
Физички факултет
Београд

Квиз „Мост математике”

Такмичење ученика основних
школа из физике

НИВОИ
ТАКМИЧЕЊА
2. ниво: основни
(окружни)
3. ниво:
републичко финале
Три нивоа:
1) квалификациони
(општински ниво);
2) основни
(окружни);
3) републичко
финале (републички
ниво)
школски
општински
окружни
републички и
међународни
школски
општински
окружни
републички

Српска физичка олимпијада

републички

Такмичење из хемије

школски
општински

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА
ТАКМИЧЕЊА
18.10.2019. (дописно)
17.11.2019 ‒ Београд. (писмено и
усмено)
квалификациони (7 задатака):
септембар ‒ октобар 2019;
основни (5 задатака): октобарновембар 2019; републичко
финале (републички ниво):
24.11.2019. и 1. 12. 2019. године,
Београд: 2 термина (узастопне
недеље), писмено и усмено.
24.1.2020.
14.3.2020.
25.4.2020.
22-24.5.2020 – Врњачка Бања
до 20.2.2020.
23.2.2020.
14.3.2020.
25.4.2020.
11‒12.5.2020 ‒ Физички факултет
Универзитета у Београду
до 21.2.2020.
1.3.2020.

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

Српско хемијско
друштво

НИВОИ
ТАКМИЧЕЊА
окружни
републички

БИОЛОГИЈА

Српско биолошко
друштво

школски
општински
окружни
Такмичење из биологије
републички

Друштво педагога
техничке културе
Србије, Шабац
ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

Регионално друштво за
техничко и
информатичко
образовање, Зрењанин
Ауто-мото савез Србије
и Друштво наставника
техничког образовања
Србије

Такмичење из техничког и
информатичког образовања

РОБО-ИНТ Инвент

Шта знаш о саобраћају

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА
ТАКМИЧЕЊА
5.4.2020.
22‒24.5.2020 ‒ Природноматематички факултет у Новом
Саду
10‒23.2.2020.
15.3.2020. у 13 часова
25.4.2020. у 12 часова
30.5.2020. у 12 часова –
Биолошки факултет
Универзитета у Београду,
Студентски трг 3

школски

до краја фебруара 2020.

општински

1.3.2020. у 9 часова

окружни

4.4.2020. у 9 часова

републички

8‒9.5.2020.

општински

март/ април 2020.

окружни
републички

16.5.2020.
30.5.2020.

школски
општински
окружни
републички

до 31.3.2020.
25.4.2020.
9.5.2020.
22‒23.5.2020.

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР

Друштво математичара
Србије, Београд
ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО
„Информационе
технологије –
Удружење професора
Србије”

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
Државно такмичење ученика
основних школа из
рачунарства
Српска информатичка
олимпијада

НИВОИ
ТАКМИЧЕЊА
општински
окружни
републички

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА
ТАКМИЧЕЊА
22.2.2020.
22.3.2020.
26.4.2020..

републички

24.5.2020.

школски
Такмичење из информатичке и
рачунарске писмености
„Дабар”

републички –
Олимпијске игре
школски
општински

ШАХ

Шаховски савез Србије

Такмичење ученика основних
школа у шаху

окружни
републички

ВЕРСКА НАСТАВА

Просветни одбор
Шумадијске епархије

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

школски
општински
окружни

25‒29.11.2019. (за ученике од 1.
до 4. разреда основне школе)
18‒22.11.2019. (за ученике од 5.
до 8. разреда основне школе)
25.1.2020. (за ученике од 5. до 8.
разреда основне школе) ‒
истовремено у Београду,
Крушевцу, Нишу и Новом Саду.
до 31.1.2020.
21.3.2020 – појединачно
22.3.2020 ‒ екипно
4.4.2020 ‒ појединачно
5.4.2020 ‒ екипно
25.4.2020 ‒ појединачно
26.4.2020 ‒ екипно
до 15.3.2020.
29.3.2020.
9.5.2020 – Богословија „Свети
Јован Златоусти", Крагујевац

СМОТРЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
ОД ШКОЛСКОГ ДО MEЂУНАРОДНОГ НИВОА

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ

ОРГАНИЗАТОР

Друштво математичара Србије
МАТЕМАТИКА

НАЗИВ СМОТРЕ

Кенгур без границамеђународна
математичка смотра

НИВОИ
СМОТРЕ

школски

републички
Дечји културни центар, Београд

МУЗИЧКА
КУЛТУРА

25. републичка
смотра дечјег
музичког
стваралаштва „Деца
композитори” ‒
ФЕДЕМУС 2020.

школски
окружни

републички

КАЛЕНДАР
ОДРЖАВАЊА
СМОТРЕ
19.3.2020. у 10
часова
(јединствено
време у целој
Европи)
финално
7.6.2020.
фебруар ‒ март
2020.
крајем
априла
2020.
мај 2020 – Дечји
културни
центар, Београд

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ

ЛИКОВНА
КУЛТУРА

ОРГАНИЗАТОР

Удружење ликовних педагога Србије

НАЗИВ СМОТРЕ

Републичка смотра
ученичког ликовног
стваралаштва за
основне школе

НИВОИ
СМОТРЕ

републички

КАЛЕНДАР
ОДРЖАВАЊА
СМОТРЕ
Расписивање
конкурса за
учешће на
смотри: у току
новембра 2019.
Достављање
радова: до
30.4.2020. на
адресу ОШ
„Скадарлија”,
Француска 26.
Избор радова: до
15. маја 2020.
Информације о
резултатима
биће достављене
школама до
31.5.2020. У
току јуна 2020.
године,
организовање
изложби
одабраних
радова ученика.

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

ОРГАНИЗАТОР
РТС и Савез атлетских талената Србије „Александар
Петровић”

НАЗИВ СМОТРЕ
Крос РТС-а „Кроз
Србију”

НИВОИ
СМОТРЕ
републички

КАЛЕНДАР
ОДРЖАВАЊА
СМОТРЕ
22.5.2020. у 10
часова

МИНИСТАР
Младен Шарчевић

