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I ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ

Овим упут ством уре ђу ју се: циљ, зада ци, врсте и нивои, орга ни за ци ја и про по зи ци је так ми че ња и 
смо три уче ни ка основ них и сред њих шко ла, вред но ва ње постиг ну ћа уче ни ка и награ ђи ва ње, финан си
ра ње, пра ће ње и изве шта ва ње о одр жа ним так ми че њи ма и смо тра ма.

Так ми че ње је ван на став на актив ност која се орга ни зу је у циљу вред но ва ња и ран ги ра ња зна ња, 
уме ња, вред но ва ња и спо соб но сти уче ни ка из пред ме та, одно сно обла сти пред ме та.

Смо тра је ван на став на актив ност која се орга ни зу је у циљу пред ста вља ња, одно сно вред но ва ња и 
ран ги ра ња спо соб но сти, уме ња и вешти на уче ни ка из пред ме та, обла сти пред ме та и актив но сти.

Уче ник се так ми чи, одно сно уче ству је на смо три, на јези ку на коме сти че обра зо ва ње, уко ли ко се 
дру га чи је не изја сни.

Орга ни за то ре так ми че ња и смо три одре ђу је мини стар кален да ром так ми че ња и смо три за сва ку 
школ ску годи ну.

Кален дар так ми че ња и смо три обја вљу је се у „Про свет ном пре гле ду”, нај ка сни је до почет ка дру гог 
полу го ди шта теку ће школ ске годи не.

Так ми че ња и смо тре орга ни зу ју се без коти за ци је уче сни ка.

II ЦИЉ И ЗАДА ЦИ

Циљ так ми че ња и смо три је афир ма ци ја обра зов новас пит ног рада, постиг ну ћа уче ни ка и поди за
ње ква ли те та обра зо ва ња.

Зада ци так ми че ња су:
а) вред но ва ње нивоа сте че них зна ња, уме ња, вешти на и спо соб но сти уче ни ка;
б) ран ги ра ње нивоа постиг ну ћа уче ни ка. 
Зада ци смо тре су:
а) јав но пред ста вља ње спо соб но сти, скло но сти, уме ња, зна ња и вешти на уче ни ка;
б) вред но ва ње и ран ги ра ње нивоа постиг ну ћа уче ни ка.

 III  НИВОИ ТАК МИ ЧЕ ЊА И СМО ТРИ  И ЊИХО ВА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Так ми че ња и смо тре орга ни зу ју се на сле де ћим ниво и ма: школ ском, општин ском, окру жном/град
ском/међу о кру жном (реги о нал ном), репу блич ком и међу на род ном.

Школ ско так ми че ње и смо тра је оба ве зни ниво. Орга ни зу је га струч но веће шко ле за пред мет, 
одно сно област пред ме та и за све уче ни ке шко ле.

Општин ско так ми че ње и смо тру орга ни зу ју општин ски акти ви струч них дру шта ва за поје ди не 
пред ме те, одно сно обла сти пред ме та.

Окру жно/град ско/међу о кру жно так ми че ње и смо тру орга ни зу ју шко ле и струч на дру штва за сва
ки поје ди ни пред мет, одно сно област пред ме та, као и дру ги орга ни за то ри, у сарад њи с Мини стар ством 
про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја (даље: Мини стар ство).

Репу блич ко так ми че ње и смо тру орга ни зу ју струч на дру штва, зајед ни це шко ла и дру ги орга ни за
то ри у сарад њи са Мини стар ством.

Међу на род но так ми че ње и смо тру орга ни зу ју Мини стар ство и струч но дру штво или дру ги орга
ни за тор у сарад њи са међу на род ном орга ни за ци јом.

Так ми че ња и смо тре спро во де се у скла ду са про гра мом којим орга ни за тор одре ђу је садр жај, орга
ни за ци ју, начин при пре ме, мето до ло шка упут ства, про грам ске задат ке, као и износ финан сиј ских сред
ста ва потреб них за спро во ђе ње так ми че ња и смо три.

Садр жај так ми че ња и смо три при ме рен је узра сту уче ни ка и засни ва се на настав ном пла ну 
и про гра му.

Уче ник може уче ство ва ти на так ми че њу и смо три из нај ви ше два настав на пред ме та и јед ног ван на
став ног обли ка или из јед ног настав ног пред ме та и два ван на став на обли ка обра зов новас пит ног рада, 
осим ако се уче ник так ми чи из обла сти умет но сти (музич ке и балет ске шко ле).

Орга ни за тор так ми че ња и смо тре под но си Мини стар ству зах тев за спро во ђе ње так ми че ња до 
15. јула теку ће годи не за наред ну школ ску годи ну.

Зах тев садр жи: назив и адре су орга ни за то ра; име, пре зи ме и теле фон одго вор не осо бе; назив так
ми че ња и смо тре; циљ, задат ке и про грам так ми че ња и смо тре; раз ре де шко ле и језик у којем се спро
во ди так ми че ње и смо тра; начин при пре ма ња настав ни ка и уче ни ка за так ми че ње и смо тру; про по зи
ци је так ми че ња и смо тре; место, вре ме и начин спро во ђе ња так ми че ња и смо тре; пред ра чун тро шко ва 
потреб них за при пре му и спро во ђе ње так ми че ња и смо тре, укљу чу ју ћи и сред ства за пре во ђе ње тесто ва 
и реше ња на јези ке наци о нал них мањи на, износ сред ста ва нео п ход них за спро во ђе ње так ми че ња и смо
тре, као и уче шће дона то ра и спон зо ра.

Шко ла може уче ство ва ти на так ми че њи ма и смо тра ма уко ли ко их је пла ни ра ла сво јим годи шњим 
пла ном рада.

За орга ни за ци ју так ми че ња и смо тре одго вор ни су орга ни за тор и:
– дирек тор шко ле и струч но веће за област одре ђе ног настав ног пред ме та  за школ ски ниво;
–  дирек тор шко ле – дома ћин так ми че ња и пред став ник општин ског акти ва настав ни ка – за општин

ски ниво;
–  дирек тор шко ле дома ћи на так ми че ња и пред став ник окру жног акти ва настав ни ка – за окру жни/

град ски/међу о кру жни ниво;
–  дирек тор шко ле – дома ћин так ми че ња и пред сед ник струч ног дру штва, одно сно зајед ни це шко ла 

– за репу блич ки ниво;
– пред сед ник струч ног дру штва и пред став ник међу на род не орга ни за ци је – за међународни ниво. 
Орга ни за тор так ми че ња и смо тре, у сарад њи са Мини стар ством – школ ском упра вом, утвр ђу је: 

начин орга ни за ци је и носи о це поје ди них зада та ка на свим ниво и ма и у свим ета па ма (орга ни за ци о ни 
одбор, потреб не коми си је, пот ко ми си је и дру га заду же на лица), при пре му и извр ша ва ње пла ни ра них 
зада та ка.

Орга ни за тор так ми че ња и смо тре ста ра се о при пре ми уче ни ка за так ми че ња и смо тре, пла ни ра и 
орга ни зу је семи на ре и дру ге инструк тив не обли ке рада за настав ни ке који оства ру ју про гра ме так ми че
ња и смо три.
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IV  ПРО ПО ЗИ ЦИ ЈЕ ТАК МИ ЧЕ ЊА И СМО ТРИ

Про по зи ци је так ми че ња и смо тре утвр ђу је орга ни за тор у сарад њи са Мини стар ством, и то:
– усло ве за при пре му и одр жа ва ње (орга ни за ци о ни, мате ри јал ни, тех нич ки, вре мен ски и др. усло ви);
– усло ве за уче шће уче ни ка;
– начин про ве ре зна ња, уме ња, вешти на и спо соб но сти, одно сно начин пред ста вља ња;
– начин вред но ва ња резул та та и ран ги ра ња уче ни ка;
– пра во на жал бу и рок за њено под но ше ње;
– награ де, при зна ња и похва ле уче ни ци ма, настав ни ци ма, шко ла ма и орга ни за то ри ма.
За међу на род но так ми че ње и смо тру про по зи ци је утвр ђу је орга ни за тор међу на род ног так ми че ња 

и смо тре.
V  ВРЕД НО ВА ЊЕ И НАГРА ДЕ

Начин вред но ва ња резул та та и ран ги ра ња уче ни ка на так ми че њи ма и смо тра ма оба вља коми си ја 
коју обра зу је орга ни за тор. Коми си ју чине нај ма ње три чла на.

Школ ску коми си ју обра зу је струч но веће за област пред ме та.
Општин ску коми си ју обра зу је струч но дру штво, одно сно зајед ни ца шко ла, на пред лог општин ског 

акти ва настав ни ка.
Окру жну/град ску/међу о кру жну коми си ју обра зу ју струч но дру штво и дру ги орга ни за то ри у 

сарад њи са школ ском упра вом. Један члан коми си је је пред став ник струч ног дру штва, одно сно зајед
ни це шко ла.

Репу блич ку коми си ју обра зу је орга ни за тор, а нај ма ње један члан је пред став ник Мини стар ства.
Резул та ти так ми че ња су јав ни и обја вљу ју се на огла сној табли шко ле у дану одр жа ва ња так ми че ња.
Настав ник, уче ник и шко ла могу да под несy жал бу на вред но ва ње резул та та коми си ји за жал бе.
Коми си ја је дужна да, по обја вље ним при вре ме ним резул та ти ма, истог дана раз мо три жал бу и о томе 

оба ве сти под но си о ца. У поступ ку реша ва ња по жал би уче ству је и пред став ник Мини стар ства.
Конач на ранглиста сачи ња ва се после раз ма тра ња жал би и доно ше ња реше ња, а обја вљу је се у дану 

так ми че ња на огла сној табли шко ле.
Уче ни ци који осво је прво, дру го и тре ће место на општин ском так ми че њу и смо три пла си ра ју 

се на окру жно/град ско/међу о кру жно так ми че ње и смо тру, а у скла ду с про по зи ци ја ма струч ног 
дру штва или дру гог орга ни за то ра.

Уче ни ци који осво је прво, дру го и тре ће место на прет ход ном нивоу пла си ра ју се на репу блич
ко так ми че ње и смо тру. Репу блич ко так ми че ње и смо тра може се орга ни зо ва ти ако су орга ни зо
ва на нај ма ње прет ход на два нивоа так ми че ња и смо три.

Прво место на репу блич ком так ми че њу и смо три при па да уче ни ку који осво ји нај ве ћи број 
бодо ва. Дру го и тре ће место при па да уче ни ци ма који пре ма даљем редо сле ду има ју нај ве ћи број 
бодо ва. Уче ни ци који има ју исти број бодо ва деле одго ва ра ју ће исто место.

Уче ни ци који на так ми че њу и смо три осво је прво, дру го и тре ће место доби ја ју од орга ни за то ра: 
дипло ме, при зна ња, похва ле и награ де.

Настав ни ци од орга ни за то ра доби ја ју при зна ња, похва ле и награ де. Дирек тор шко ле, у скла ду са 
ста ту том шко ле, може посеб но да награ ди настав ни ка и уче ни ка за постиг ну те резул та те на так ми че њу 
и смо три.

Орга ни за тор може да утвр ди и дру ге врсте награ да уче сни ци ма так ми че ња и смо тре, као и награ де 
дона то ра и спон зо ра.

Дипло ме до репу блич ког нивоа пот пи су је пред став ник дру штва, одно сно пред став ник школ ске 
упра ве и дирек тор шко ле дома ћи на, а на репу блич ком нивоу мини стар про све те и пред сед ник струч ног 
дру штва или зајед ни це шко ла.

VI ФИНАН СИ РА ЊЕ ТАК МИ ЧЕ ЊА И СМО ТРИ

Финан си ра ње так ми че ња и смо три врши се у скла ду са чл. 157. и 159. Законаоосновамасистема
образовањаиваспитања („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 52/11).

Орга ни за то ри и дома ћи ни дужни су да обез бе де из дру гих изво ра оста ла сред ства која им недо ста ју 
пре ма њихо вим финан сиј ским пла но ви ма. 

Финан сиј ски план орга ни за то ра садр жи: струк ту ру при хо да и рас хо да, изво ре финан си ра ња, тро
шко ве при пре ме и спро во ђе ња так ми че ња и смо три и рас хо де уче сни ка и орга ни за то ра.

При ли ком доста вља ња зах те ва за акон та ци о на сред ства за так ми че ња и смо тре орга ни за то ри су 
дужни да доста ве ори ги нал не пред ра чу не и про фак ту ре или фото ко пи је ове ре не печа том и пот пи сом 
орга ни за то ра. Код конач не испла те финан сиј ских сред ста ва так ми че ња и смо три орга ни за тор је дужан 
да под не се конач ни финан сиј ски изве штај за намен ско тро ше ње сред ста ва, као и ори ги нал не рачу не и 
уго во ре или фото ко пи је рачу на и уго во ра ове ре них и пот пи са них од стра не орга ни за то ра. При пре ма и 
орга ни за ци ја так ми че ња и смо три реа ли зо ва ће се у вас пит нообра зов ним уста но ва ма где се не при зна је 
репре зен та ци ја. 

VII ПРА ЋЕ ЊЕ И ИЗВЕ ШТА ВА ЊЕ О ОДР ЖА НИМ ТАК МИ ЧЕ ЊИ МА И СМО ТРА МА

Орга ни за то ри так ми че ња и смо три писме ним путем доста вља ју школ ској упра ви изве штај 
о резул та ти ма за све нивое, а за репу блич ко так ми че ње и смо тру и Мини стар ству, у року од пет 
дана по одр жа ном так ми че њу. Изве штај садр жи: назив так ми че ња или смо тре и орга ни за то ра, место и 
вре ме одр жа ва ња, број уче сни ка, број награ ђе них уче ни ка (табе лар ни при каз – име и пре зи ме уче ни ка, 
раз ред, назив шко ле и место у коме се нала зи), ана ли зу так ми че ња или смо тре (пред но сти, сла бо сти и 
могу ћи начи ни пре ва зи ла же ња сла бо сти).

Изве штај са репу блич ког так ми че ња и смо тре посеб но под но си и пред став ник Мини стар ства.
Резул та ти так ми че ња и смо три обја вљу ју се на интер нет стра ни ци Мини стар ства.

VIII ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Кален да ром так ми че ња и смо три, који доно си мини стар за сва ку школ ску годи ну, утвр ђу ју се: пред
мет, одно сно област пред ме та, орга ни за то ри так ми че ња и смо три, врсте, ниво и вре ме одр жа ва ња так
ми че ња и смо три.

Орга ни за то ри так ми че ња и смо три дужни су да при ли ком изра де и дистри бу ци је тесто ва и реше ња 
обез бе де тај ност, као и њихо во доста вља ње на пре во ђе ње нај ка сни је 10 дана пре так ми че ња и смо тре.

Орга ни за то ри так ми че ња и смо три сво јим годи шњим про гра ми ма рада пла ни ра ју так ми че ња и смо
тре, а орга ни зу ју их у скла ду са кален да ром.

Обра зац дипло ме про пи су је орга ни за тор так ми че ња и смо тре. 



3

КАЛЕН ДАР ТАК МИ ЧЕ ЊА И СМО ТРИ УЧЕ НИ КА
ОСНОВ НИХ ШКО ЛА ЗА 2013/2014. ШКОЛ СКУ ГОДИ НУ

I – ОД ШКОЛ СКОГ ДО РЕПУ БЛИЧ КОГ НИВОА

ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕ ЊА ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ ТАК МИ ЧЕ ЊА НИ ВОИ ТАК МИ ЧЕ ЊА КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

СРП СКИ ЈЕЗИК 
Ми ни стар ство про све те,  
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво за срп ски језик и књи жев ност  

Так ми че ње из срп ског јези ка  
и језич ке кул ту ре
 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014. 
oпш тински 8. март 2014. у 10.00 

окру жни 5. април 2014. у 10.00 
репу блич ки 24. мај 2014. у 10.00 (Тршић) 

Књи жев на олим пи ја да 

школ ски до кра ја јану а ра 2014.
oпш тински 8. фебру ар 2014. у 10.00 

окру жни 15. март 2014. у 10.00 
репу блич ки 10. мај 2014. у 10.00  (Кар ло вач ка гим на зи ја)

СРП СКИ ЈЕЗИК  
КАО НЕМА ТЕР ЊИ 

Ми ни стар ство про све те,  
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Фило зоф ски факул тет Нови Сад –  
Кате дра за срп ски као нема тер њи језик

Так ми че ње у зна њу срп ског  
јези ка као нема тер њег за уче ни ке VII 
и VIII раз ре да 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014. 
oкружни 4. април 2014.

репу блич ки 16. мај 2014.

БУГАР СКИ ЈЕЗИК
Мини стар ство про све те,  
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Мати ца Буга ра 

Так ми че ње у зна њу бугар ског јези ка 
и језич ке кул ту ре 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014.
окру жни 5. април 2014.

репу блич ки 23. мај 2014.

МАЂАР СКИ ЈЕЗИК 

Ми ни стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Фило зоф ски факул тет Нови Сад  – 
Одсек за хун га ро ло ги ју 

Так ми че ње из мађар ског јези ка  
и језич ке кул ту ре

школ ски до кра ја јану а ра 2014.
општин ски  28. фебру ар 2014.

окру жни 5. април 2014.
репу блич ки 23. мај 2014.

На осно ву Стручногупутстваоорганизовањутакмичењаисмотриученикаосновнеисредњешколе
(у даљем тек сту Стручноупутство), Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја доно си Годи
шњи кален дар так ми че ња и смо три основ них шко ла за школ ску 2013/2014. годи ну. 

Орга ни за то ри поје ди них так ми че ња и смо три дужни су да, сход но наве де ном упут ству, ускла де сва 
сво ја посеб на доку мен та која се одно се на орга ни за ци ју и спро во ђе ње так ми че ња и смо три. При ли ком 
ускла ђи ва ња доку ме на та, нео п ход но је пре ци зи ра ти сле де ће поје ди но сти:

–  на так ми че њу/смо три мо гу уче ство ва ти сви ре дов ни уче ни ци основ них шко ла;
–  из бор уче ни ка за оп штин ско так ми че ње вр ши се ис кљу чи во на осно ву по стиг ну тих ре зул та та уче

ни ка на школ ском так ми че њу/смо три;
–  за сва ки на ред ни ни во так ми че ња/смо тре од ре ђу ју се уче ни ци на осно ву по стиг ну тих ре зул та та и 

рангли сте са прет ход ног ни воа так ми че ња/смо тре, 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/смо тре вр ши се ис кљу чи во на осно ву по стиг ну тог 

бро ја бо до ва, у скла ду са Стручнимупутством и пра вил ни ком од ре ђе не вр сте так ми че ња/смо тре;
–  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/смо тре, а ко ји про ис ти чу из Стручногупутства– из бор до ма ћина так ми че ња/
смо тре, 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 смо три и др.

КАЛЕН ДАР
ТАК МИ ЧЕ ЊА И СМО ТРИ УЧЕ НИ КА 

ОСНОВ НИХ ШКО ЛА
ЗА ШКОЛ СКУ 2013/2014. ГОДИ НУ

Репу бли ка Срби ја
МИНИ СТАР СТВО ПРО СВЕ ТЕ,
НАУ КЕ И ТЕХ НО ЛО ШКОГ РАЗ ВО ЈА
Сек тор за раз вој обра зо ва ња и међу на род ну 
про свет ну и науч ну сарад њу
Број: 60100169/201306
Датум: 26. 12. 2013. годи не
Бео град
Нема њи на 22–26
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕ ЊА ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ ТАК МИ ЧЕ ЊА НИ ВОИ ТАК МИ ЧЕ ЊА КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

РУМУН СКИ ЈЕЗИК 
Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Фило зоф ски факул тет Нови Сад – 
Одсек за руму ни сти ку 

Так ми че ње из румун ског јези ка  
и језич ке кул ту ре 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014.
окру жни 5. април 2014.

репу блич ки 23. мај 2014.

РУСИН СКИ ЈЕЗИК Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво за русин ски језик, књи жев ност и кул ту ру 

Так ми че ње из русин ског јези ка  
и језич ке кул ту ре 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014.
окру жни 5. април 2014.

репу блич ки 23. мај 2014.

СЛО ВАЧ КИ ЈЕЗИК 
Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Наци о нал ни савет сло вач ке наци о нал не мањи не
Сло ва ки стич ко вој во ђан ско дру штво 

Так ми че ње у зна њу сло вач ког јези ка 
и језич ке кул ту ре 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014.
окру жни 5. април 2014.

репу блич ки 23. мај 2014.

ХРВАТ СКИ ЈЕЗИК Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Наци о нал ни савет хрват ске наци о нал не мањи не 

Так ми че ње у зна њу хрват ског јези ка 
и језич ке кул ту ре 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014.

окру жни 5. април 2014.
репу блич ки 23. мај 2014.

СТРА НИ ЈЕЗИК Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво за стра не јези ке и књи жев но сти 

Так ми че ње у зна њу стра них јези ка:
а) енгле ски
б)  руски
в) немач ки
г) фран цу ски
д) ита ли јан ски
ђ) шпан ски 

оп штин ски 22. фебру ар 2014. 

град ски 16. март 2014.

репу блич ки 10. мај 2014.

ИСТО РИ ЈА Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво исто ри ча ра Срби је „Сто јан Нова ко вић”

Так ми че ње у позна ва њу опште  
и наци о нал не исто ри је

општин ски 22. март 2014. у 13.00 
град ски/окру жни 26. април 2014. у 13.00 

репу блич ки 25. мај 2014. у 13.00 

ГЕО ГРА ФИ ЈА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Срп ско гео граф ско дру штво 

Так ми че ње у позна ва њу опште  
и наци о нал не гео гра фи је 

оп штин ски 23. март 2014. 
окру жни 13. април 2014. 

репу блич ки 11. мај 2014.

МАТЕ МА ТИ КА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво мате ма ти ча ра Срби је 

Так ми че ње уче ни ка основ них шко ла 
из мате ма ти ке 

школ ски 1. фебру ар 2014. 
општин ски 1. март 2014.

окру жни 5. април 2014. 
репу блич ки 10. мај 2014. 

Срп ска мате ма тич ка олим пи ја да репу блич ки 24. мај 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Мате ма тич ко дру штво „Архи ме дес”

„Мате ма тич ки тур нир” –Мате ма тич ка 
олим пи ја да основ них шко ла Репу бли
ке Срби је 

репу блич ки 17. мај 2014. (Бео град)

„Мисли ша”
основ ни 13. март 2014. (у шко ла ма)

репу блич ки 27. април 2014. (Бео град)

Допи сна мате ма тич ка олим пи ја да
ква ли фи ка ци о ни 25. сеп тем бар 2013.

основ ни ниво до 31. окто бар 2013.
репу блич ки 17. новем бар 2013. (Бео град)

Мате ма тич ка интер нет олим пи ја да

ква ли фи ка ци о ни сеп тем барокто бар 2013.
основ ни ок то барновем бар 2013.

репу блич ки де цем бар 2013. (Бео град)
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕ ЊА ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ ТАК МИ ЧЕ ЊА НИ ВОИ ТАК МИ ЧЕ ЊА КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

РАЧУ НАР СТВО 
И ИНФОР МА ТИ КА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво мате ма ти ча ра Срби је

Так ми че ње уче ни ка основ них шко ла 
из рачу нар ства 

оп штин ски 22. фебру ар 2014. 
окру жни/град ски 29. март 2014.

репу блич ки 26. април 2014. 
Срп ска инфор ма тич ка олим пи ја да ре пу блич ки 17. мај 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Елек тр о тех нич ка шко ла, Ниш Те сла Ин фо Куп

школ ски до 14. мар та 2014.
реги о нал ни до 12. апри ла 2014.
репу блич ки 18. мај 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Удру же ње про фе со ра инфор ма ти ке Срби је Сајт за без бе данинтер нет 

школ ски 2. фебру ар 2014.
окру жни 9. март 2014.

репу блич ки 29. март 2014.

ФИЗИ КА 
Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво физи ча ра Срби је 
Физич ки факул тет Бео град 

Так ми че ње уче ни ка основ них шко ла 
из физи ке

школ ски 5. фебру ар 2014. 
општин ски 8. фебру ар 2014. 

окру жни 2. март 2014. 
репу блич ки 12–13. априлa 2014. 

Срп ска физич ка олим пи ја да ре пу блич ки 6–7. сеп тем бар 2014.

ХЕМИ ЈА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Срп ско хемиј ско дру штво 

Так ми че ње из хеми је 

школ ски 23. фебру ар 2014. 
општин ски 8. март 2014. 

окру жни/град ски 6. aприл 2014. 
репу блич ки 17–18. мајa 2014. 

Срп ска хемиј ска олим пи ја да ре пу блич ки 24–25. мајa 2014.

БИО ЛО ГИ ЈА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Срп ско био ло шко дру штво Так ми че ње из био ло ги је 

школ ски од 17 до 21. фебру а ра 2014.
општин ски 16. март 2014. у 11.00 

окру жни/град ски 12. април 2014. у 11.00 
репу блич ки 10. мај 2014. у 11.00 

ТЕХ НИЧ КО И 
ИНФОР МА ТИЧ КО 
ОБРА ЗО ВА ЊЕ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Ауто мото савез Срби је 
Дру штво настав ни ка тех нич ког обра зо ва ња Срби је 

„Шта знаш о сао бра ћа ју” 

школ ски до 31. мар та 2014. 
општин ски 12. април 2014. 

окру жни/град ски 11. мај 2014.
репу блич ки 23–24. мајa 2014. 

МУЗИЧ КА КУЛ ТУ РА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Удру же ње музич ких и балет ских педа го га Срби је

21. репу блич ко так ми че ње 
из сол фе ђа и тео ри је музи ке ре пу блич ки де цем бар 2013.

19. репу блич ко так ми че ње камер не 
музи ке Срби је ре пу блич ки а прил 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца музич ких и балет ских шко ла Срби је 

Ре пу блич ко так ми че ње уче ни ка 
музич ких и балет ских шко ла Срби је ре пу блич ки од 29. мар та до 12. апри ла 2014. 

(Бео град/Нови Сад/Пан че во)
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕ ЊА ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ ТАК МИ ЧЕ ЊА НИ ВОИ ТАК МИ ЧЕ ЊА КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

ФИЗИЧ КО ВАС ПИ ТА ЊЕ

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Савез за школ ски спорт и олим пиј ско вас пи та ње 
Срби је 

сто ни тенис 

школ ски 1–6. окто бра 2013.
општин ски 7–13. окто бра 2013.

окру жни 14–20. окто бра 2013.
репу блич ки 5. новем бар 2013. (Трсте ник)

пли ва ње 
о кру жни 4–10. новем бра 2013.

репу блич ки 3. децем бар 2013. 
(Бео град, СЦ „Милан Гале Мушка ти ро вић”)

руко мет 

школ ски 1–6. окто бра 2013.
општин ски 21–27. окто бра 2013.

окру жни 11–17. новем бра 2013.
међу о кру жни 18–24. новем бра 2013.

репу блич ки 
од 30. новем бра до 1. децем бра 2013. – уче
ни ци (Кикин да)
7–8. децем бра 2013. – уче ни це (Кикин да)

одбој ка 

школ ски 21–27. окто бра 2013.
општин ски 4–10. новем бра 2013.

окру жни 18–24. новем бра 2013.
међу о кру жни 3–9. фебру а ра 2014.

репу блич ки 10–11. мар та 2014. – уче ни ци (Вра ње)
17–18. мар та 2014. – уче ни це (Трсте ник)

стре ља штво 

школ ски 10–16. фебру а ра 2014.
општин ски 24–28. фебру а ра 2014.

окру жни 10–16. мар та 2014.
репу блич ки 4. април 2014. (Сме де ре во)

спорт ска гим на сти ка 

школ ски 16–22. децем бра 2013.
општин ски 27–31. јану а ра 2014.

окру жни 10–16. фебру а ра 2014.
међу о кру жни 17–23. мар та 2014.

репу блич ки 20. април 2014. – уче ни це
21. прил 2014. – уче ни ци (Кру ше вац)

кошарка

школски 2–8. децембра 2013.
општински 16–22. децембра 2013.

окружни 3–9. фебруара 2014.
међуокружни 24–28. фебруара 2014.

републички 19–20. марта 2014. – ученици (Чачак)
14–15. марта 2014. – ученице (Лесковац)
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕ ЊА ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ ТАК МИ ЧЕ ЊА НИ ВОИ ТАК МИ ЧЕ ЊА КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

ФИЗИЧ КО ВАС ПИ ТА ЊЕ

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Савез за школ ски спорт и олим пиј ско вас пи та ње 
Срби је 

мали фудбал

школски 16–22. септембра 2013.
општински 25–30. новембра 2013.

окружни 1–6. априла 2014.
међуокружни 5–11. маја 2014.

републички 21–22. маја 2014. – ученици (Зајечар)
23–24. маја 2014. – ученице (Ниш)

атлетика

школски 24–30. марта 2014.
општински 1–6. априла 2014.

окружни 5–11. маја 2014.
међуокружни 12–18. маја 2014.
републички 27. мај 2014. (Нови Сад)

мале олимпијске игре
(за ученике и ученице од I до III 
разреда основне школе)

школски 24–30. марта 2014.
општински 7–13. априла 2014.

окружни 5–11. маја 2014.
међуокружни 19–25. маја 2014.
републички 3. јун 2014. (Београд)

тенис републички 6–7. јуна 2014.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
РТС и Савез атлетских талената Србије Крос РТСа кроз Србију републички 16. мај 2014. у 10.00

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Удружење за спорт хендикепираних ученика Србије 
СПОРТХУС

Такмичење ученика са посебним 
потребама – лако ментално ометени 
у развоју који похађају специјалне 
школе

регионални

Атлетика: 4. недеља октобра 2013.
Мали фудбал: 2. недеља новембра 2013.
Шах: 2. недеља децембра 2013.
Стони тенис: 4. недеља фебруара 2014.
Кошарка: 4. недеља марта 2014.

републички 12. и 16. маја 2014.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Заједница директора и наставника школа за 
специјалну едукацију и рехабилитацију Републике 
Србије

Републичко такмичење у спортским 
активностима републички

април 2014. Стони тенис
ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад, Браће 
Рибникара 32
јун 2014. Спортски плес
ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад, Бате 
Бркића бб
мај 2014. Бадминтон
ШОСО „Антон Скала”, Стара Пазова
јун 2014. Пливање 
ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад, Бате 
Бркића бб
мај 2014. Дресурно јахање 
Савез за коњичке спортове Србије и ФЕИ 
дисциплине, Београд
мај 2014. Атлетика 
ШОСО „Миодраг Матић”, Ужице
јун 2014. Спортски риболов
Ада циганлија, Београд
мај 2014. Вожња бицикла
ШОСО „Мара Мандић”, Панчево
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ПРЕД МЕТ СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ СМО ТРЕ НИ ВОИ СМО ТРЕ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА (ДАТУМ, 
МЕСТО И ДР.)

ИЗБОР НИ НАСТАВ НИ 
ПРЕД МЕ ТИ, 
ФЕСТИ ВА ЛИ, 
САБО РИ, СМО ТРЕ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Савез учи те ља Репу бли ке Срби је 

Смо тра ства ра ла штва учи те ља у 
обра зов новас пит ном про це су ре пу блич ки 14. и 15. јун 2014. Београд

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Удру же ње вој во ђан ских учи те ља, Нови Сад

20. фести вал лут кар ства основ них 
шко ла ФЛУ ОШ – смо тра

школ ски ја ну ар 2014.
реги о нал ни фе бру армарт 2014.
репу блич ки 10–11. апри ла 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Удру же ње про свет них рад ни ка Мађа ра Север не Бач ке

13. умет нич ко так ми че ње уче ни
ка основ них шко ла на мађар ском 
настав ном јези ку као ван на став на 
актив ност

школ ски до кра ја фебру а ра 2014.

окру жни 9. мај 2014.
Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Цен тар за раз вој и при ме ну нау ке, тех но ло ги је и инфор ма ти ке ФИЛ Мић ре пу блич ки 27. април 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Учи тељ ско дру штво Леско вац 

Смо тра сцен ског учи тељ ског 
ства ра ла штва 

ре ги о нал ни априлмај 2014.
репу блич ки 2–3. јуна 2014. Лесковац

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Вој во ђан ско веће за подр шку тален то ва ним уче ни ци ма, 
Субо ти ца 

Ја сам за шах!
школ ски до кра ја фебру а ра 2014.

окру жни 17. мај 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
При ја те љи деце Срби је, Бео град 

Так ми че ње за нај бо љу деч ју кари ка
ту ру „Мали Пјер”

школ ски фебру ар 2014.
општин ски март 2014.

град ски/окру жни а прил 2014.
репу блич ки мај 2014.

Пра во слав на Епар хи ја врањ ске Так ми че ње из веро на у ке о кру жни 29. март 2014.

СРП СКИ ЈЕЗИК Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Дру штво за срп ски језик и књи жев ност Лите рар не сек ци је основ них шко ла 

школ ски у твр ђи ва ње ква ли те та, доста вља ње 
доку мен та ци је до 15. новем бра 2013.

репу блич ки и збор нај у спе шни јих сек ци ја у јану а ру 2014. 
годи не на Зим ском семи на ру у  Бео гра ду 

ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕ ЊА ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ ТАК МИ ЧЕ ЊА НИ ВОИ ТАК МИ ЧЕ ЊА КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА 
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
И ИНВАЛИДИТЕТОМ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Национални спортски савез слепих и слабовидих

28. републичко првенство у пливању републички септембар 2014.

41. републичко првенство у глoбалу републички октобар 2014. 

Школски центар за васпитање и образовање слушно 
оштећених лица, Суботица

Републичке спортске игре ученика 
основних школа републички

од 15. до 18. маја 2014.
Основна школа за децу оштећеног слуха и 
говора „Радивој Поповић”, Земун

Републичко такмичење у знању и 
вештинама ученика 7. разреда републички

6–7. јуна 2014.
Основна школа за слушно оштећену децу 
„Миодраг Матић”, Ужице

УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 
СРБИЈЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Савез ученичких задруга Србије

38. републичко такмичење младих 
задругара орача ученика основних 
школа Србије

републички октобар 2013. 

18. републичка смотра ученичких 
задруга Републике Србије републички мај 2014.

II – КАЛЕНДАР СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
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ПРЕД МЕТ СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ СМО ТРЕ НИ ВОИ СМО ТРЕ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА (ДАТУМ, 
МЕСТО И ДР.)

СРП СКИ ЈЕЗИК 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Дру штво за срп ски језик и књи жев ност

Лин гви стич ке сек ци је основ них 
шко ла 

школ ски у твр ђи ва ње ква ли те та, доста вља ње доку мен та
ци је до 15. новем бра 2013.

репу блич ки и збор нај у спе шни јих сек ци ја у јану а ру 2014. 
годи не на Зим ском семи на ру у  Бео гра ду 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Савез ама те ра Срби је „Песни че наро да мог”

школ ски до 15. мар та 2014.
општин ски/град ски до 31. мар та 2014.

окру жни до 13. апри ла 2014.
покра јин ски до 27. апри ла 2014.
репу блич ки 16. и 17. маја 2014. (Ваље во)

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Огра нак Вуко ве заду жби не, Бава ни ште „Дани ћири ли це” репу блич ки 16. мај 2014.

ТЕХ НИЧ КО И 
ИНФОР МА ТИЧ КО 
ОБРА ЗО ВА ЊЕ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Реги о нал но дру штво за тех нич ко и инфор ма тич ко обра зо
ва ње, Зре ња нин 

Смо тра тех нич ког ства ра ла штва из 
робо ти ке и интер фејс тех но ло ги је 
„РОБОИНТ Инвент”

окру жни 9. фебру ар 2014.

ЛИКОВ НА КУЛ ТУ РА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Удру же ње ликов них педа го га и умет ни ка Срби је Смо тра ликов ног ства ра ла штва ре пу блич ки мај 2014. 

Цен тар за ликов но вас пи та ње деце и омла ди не Вој во ди не, 
Нови Сад

59. смо тра ликов них радо ва деце 
Срби је на тему Фол клор и народ на 
ношња мога наро да 

ре пу блич ки де цем бар 2013.

МУЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Удру же ње музич ких и балет ских педа го га Срби је

24. репу блич ка смо тра хоро ва и 15. 
репу блич ка смо тра орке ста ра основ
них шко ла 

град ски/окру жни до кра ја апри ла 2014. 

репу блич ки мај 2014.
11. финал но так ми че ње – смо тра 
музич ких и балет ских тале на та ре пу блич ки 16. и 17. новем бра 2014. – Кар ло вач ка гим на зи

ја, Срем ски Кар лов ци 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Деч ји кул тур ни цен тар Бео гра да 

Смо тра – XIX Репу блич ки фести вал 
деч јег музич ког ства ра ла штва „Деца 
ком по зи то ри”  
 

школ ски од 2. сеп тем бра 2013. до 13. јану а ра 2014. годи
не 

ре ги о нал ни мартмај 2014. 
репу блич ки мај 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Музич ки цен тар, Пан че во „Рас пе ва но про ле ће Срби је”

окру жни/
међу о кру жни од 21. мар та до 1. јуна 2014.

репу блич ки пр ва поло ви на јуна 2014. 
Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца музич ких и балет ских шко ла Срби је 

Фе сти вал музич ких и балет ских 
шко ла Срби је ре пу блич ки од 7. до 14. маја 2014. (Ужи це)

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ 
ТАЛЕ НА ТА Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 

Реги о нал ни цен тар за тален те Бео град 2 Так ми че ње тале на та по науч ним 
дисци пли на ма и смо тра истра жи вач
ких радо ва тале на та Срби је

школ ски

  од 15. до 30. окто бра 2013.
пси хо ло шкопеда го шко тести ра ње (иден ти фи ка
ци ја) по шко ла ма 
  мен тор ска наста ва и изра да истра жи вач ких 
про је ка та од 10. новем бра до 1. апри ла  2014.

реги о нал ни   3. мај 2014.
репу блич ки 7. јун 2014. (Бео град)

КВИЗ ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ: 
ДРО ГА, АЛКО ХОЛ, 
КОЦ КА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
ЛОТОСтеа тар мла ди за мла де, Вршац 

Пре вен ци је боле сти зави сно сти у 
основ ним шко ла ма 

школ ски 2. фебру ар 2014. у 12.00 
међу о кру жни 22. фебру ар 2014. у 12.00 – писме ни део

1. март 2014. у 12.00 – усме ни део 
ре пу блич ки 15. март 2014. у 12.00 
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕ ЊА ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ ТАК МИ ЧЕ ЊА НИ ВОИ ТАК МИ ЧЕ ЊА КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА 
(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)

СТРА НИ ЈЕЗИК 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Сла ви стич ко дру штво Срби је
Гим на зи ја „Јован Јова но вић Змај”
Нафт на инду стри ја Срби је

 НИСова олим пи ја да из руског јези ка за 
уче ни ке сед мих и осмих раз ре да основ
не шко ле из Срби је, Репу бли ке Срп ске 
и Црне Горе 

пр ви (ква ли фи ка ци о ни) круг 10. мај 2014.

дру ги (ква ли фи ка ци о ни) круг 18. мај 2014.

МАТЕ МА ТИ КА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Дру штво мате ма ти ча ра Срби је 

Ју ни ор ска бал кан ска мате ма тич ка 
олим пи ја да међу на род ни 2014.

Кен гур без гра ни ца
међу на род ни 20. март 2014. у 10.00 

РАЧУ НАР СТВО И 
ИНФОР МА ТИ КА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Дру штво мате ма ти ча ра Срби је 

Ју ни ор ска бал кан ска инфор ма тич ка 
олим пи ја да ме ђу на род ни крај јуна 2014. (Маке до ни ја)

ФИЗИ КА 
Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Дру штво физи ча ра Срби је 
Физич ки факул тет Бео град 

Ме ђу на род на јуни ор ска науч на олим
пи ја да ме ђу на род ни де цем бар 2014.

ХЕМИ ЈА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Срп ско хемиј ско дру штво Хе миј ска олим пи ја да ме ђу на род ни јул, 2014. (Вијет нам)

ТЕХ НИЧ КО 
И ИНФОР МА ТИЧ КО 
ОБРА ЗО ВА ЊЕ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Ауто мото савез Срби је 

Е вроп ско так ми че ње у позна ва њу 
сао бра ћа ја ме ђу на род ни сеп тем бар 2014.

МУЗИЧ КА КУЛ ТУ РА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Удру же ње музич ких и балет ских педа го га Срби је

19. међу на род но так ми че ње мла дих 
музи ча ра „Петар Коњо вић” међу на род ни 5–12. маја 2014. (Бео град)

3. међу на род но так ми че ње уда рач ких 
инстру ме на та ме ђу на род ни мај 2014. (Бео град)

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Музич ка шко ла „Даво рин Јен ко”, Бео град 

Так ми че ње уче ни ка музич ких шко ла – 
дисци пли не: 
1.   кла вир 
2.   сви дувач ки инстру мен ти
3.   камер на музи ка 

ме ђу на род ни

од 14 до 20. фебру а ра 2014. – дисци
пли на: кла вир 
–  дисци пли на: кла вир ска дуа од 28. 

фебру а ра до 10. мар та 2014. 
– дисци пли на: дувач ки инстру мен ти  
– дисци пли на: камер на музи ка 

И ЗБОР НИ НАСТАВ НИ 
ПРЕД МЕ ТИ, 
ФЕСТИ ВА ЛИ, 
САБО РИ, СМО ТРЕ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Удру же ње вој во ђан ских учи те ља, Нови Сад

20. фести вал лут кар ства основ них шко
ла ФЛУ ОШ – смо тра ме ђу на род ни од 11. до 12. апри ла 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Удру же ње вој во ђан ских учи те ља, Нови Сад и Коло срп
ских сеста ра Епар хи је бач ке

22. так ми че ње „Све то са вље и наше 
доба” међу на род ни ја ну арфебру ар 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Учи тељ ско дру штво Леско вац 

Смо тра сцен ског учи тељ ског 
ства ра ла штва ме ђу на род ни 3–4. јуна 2014. Леско вац

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
Удру же ње гра ђа на КРЕ А ТИ ВА, Бања Вруј ци Деч ји вас кр шњи сабор ме ђу на род ни 21–22. апри ла 2014.

III  КАЛЕНДАР МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
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КАЛЕН ДАР
ТАК МИ ЧЕ ЊА И СМО ТРИ УЧЕ НИ КА 

СРЕД ЊИХ ШКО ЛА
ЗА ШКОЛ СКУ 2013/2014. ГОДИ НУ

Репу бли ка Срби ја
МИНИ СТАР СТВО ПРО СВЕ ТЕ,
НАУ КЕ И ТЕХ НО ЛО ШКОГ РАЗ ВО ЈА
Број: 60100169/201306
26. 12. 2013. годи не
Бео град
Нема њи на 22–26

 На осно ву Струч ног упут ства о орга ни зо ва њу так ми че ња и смо три уче ни ка основ не и сред ње 
шко ле (у даљем тек сту Струч но упут ство), Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја  
доно си Годи шњи кален дар так ми че ња и смо три сред њих шко ла за школ ску 2013/2014. годи ну. 

 Орга ни за то ри поје ди них так ми че ња и смо три дужни су да, сход но наве де ном упут ству, ускла де 
сва сво ја посеб на доку мен та која се одно се на орга ни за ци ју и спро во ђе ње так ми че ња и смо три. При
ли ком ускла ђи ва ња доку ме на та, нео п ход но је пре ци зи ра ти сле де ће поје ди но сти:

–  на так ми че њу мо гу уче ство ва ти сви ре дов ни уче ни ци сред њих шко ла;
–  из бор уче ни ка за оп штин ско так ми че ње вр ши се ис кљу чи во на осно ву по стиг ну тих ре зул та та 

уче ни ка на школ ском так ми че њу;
–  за сва ки на ред ни ни во так ми че ња 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, 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 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;

–  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, а ко ји про ис ти чу из Струч ног упут ства  –  из бор до ма ћина так ми че ња, 
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 смо три и др.

I ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА

ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

СРП СКИ ЈЕЗИК 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би јe
Вуко ва заду жби на 

Так ми че ње из срп ског је зи ка и је зич ке 
кул ту ре

школ ски до кра ја фе бру а ра 2014. 
општин ски 15. март 2014. 
окру жни/град ски 12. април 2014. 
репу блич ки 25. мај 2014. (Тршић) 

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво за срп ски језик и књи жев ност Срби је,
Кар ло вач ка гим на зи ја

К њи жев на олим пи ја да 

школ ски до кра ја јану а ра 2014. годи не 
оп штин ски 22. фебру ар 2014.
окру жни 22. март 2014.

репу блич ки 11. мај 2014. годи не 
у Кар ло вач кој гим на зи ји 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво за срп ски језик и књи жев ност Срби је
Фило ло шки факул тет Бео град
Заду жби на „Доси теј Обра до вић”

Так ми че ње из књи жев но сти: школ ски 
писме ни зада так на почет ку школ ске 
годи не на утвр ђе не теме из књи жев
но сти
ван на став на актив ност

школ ски и збор два нај у спе шни ја задат ка и доста вља ње доку
мен та ци је до 10. децем бра 2013.

репу блич ки про гла ше ње, доде ла дипло ма и награ да, у јану а ру 
2014. на Зим ском семи на ру у Бео гра ду 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво за срп ски језик и књи жев ност Срби је
Вуко ва заду жби на

Так ми че ње лин гви стич ких сек ци ја
ван на став на актив ност

школ ски у твр ђи ва ње ква ли те та, доста вља ње доку мен та ци је 
до 15. новем бра 2013. 

репу блич ки и збор нај у спе шни јих сек ци ја, у јану а ру 2014.  на 
Зим ском семи на ру у Бео гра ду 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво за срп ски језик и књи жев ност Срби је
Заду жби на Десан ке Мак си мо вић 

Так ми че ње лите рар них дру жи на и сек
ци ја
ван на став на актив ност

школ ски у твр ђи ва ње ква ли те та, доста вља ње доку мен та ци је 
до 15. нoвембра 2013.

репу блич ки 
и збор и про гла ше ње нај у спе шни јих, доде ла дипло ма 
и награ да, у јану а ру 2014.  на Зим ском семи на ру у 
Бео гра ду 
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

СРП СКИ ЈЕЗИК Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Савез ама те ра Срби је 

Смо тра уче ни ка реци та то ра 
Срби је
„Песни че наро да мог”
ван на став на актив ност

школ ски до 15. мар та 2014. 
општин ски до 31. мар та 2014. 
окру жни до 13. апри ла 2014. 
покра јин ски до 27. апри ла 2014.
репу блич ки 16–17. мајa 2014. (Ваље во)

МАЂАР СКИ ЈЕЗИК – 
КАО МАТЕР ЊИ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Фило зоф ски факул тет Нови Сад – Одсек за хун га ро ло
ги ју 

Так ми че ње из мађар ског јези ка и 
језич ке кул ту ре 

школ ски до кра ја јану а ра 2014. 
општин ски 1. март 2014. 
окру жни/град ски 12. април 2014. 
репу блич ки 17. мај 2014.

СЛО ВАЧ КИ ЈЕЗИК – 
КАО МАТЕР ЊИ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Наци о нал ни савет сло вач ке наци о нал не мањи не
Сло ва ки стич ко вој во ђан ско дру штво 

Так ми че ње из сло вач ког јези ка и језич
ке кул ту ре 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014. 
окру жни/репу
блич ки 25. мај 2014. 

БУГАР СКИ ЈЕЗИК – 
КАО МАТЕР ЊИ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Мати ца Буга ра –
Коми си ја за обра зо ва ње

Так ми че ње из бугар ског јези ка и језич
ке кул ту ре 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014.
општин ски 15. март 2014.

репу блич ки 25. мај 2014.

РУМУН СКИ ЈЕЗИК – 
КАО МАТЕР ЊИ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Фило зоф ски факул тет у Новом Саду – Одсек за руму
ни сти ку 

Так ми че ње из румун ског јези ка и 
језич ке кул ту ре 

о кру жни 18. април 2014.

репу блич ки 16. мај 2014. (ОШ „Брат ствоједин ство” Али бу нар)

ЛАТИН СКИ ЈЕЗИК 
И ГРЧ КИ ЈЕЗИК 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Асо ци ја ци ја за кла сич не сту ди је Срби је
Фило зоф ски факул тет у Бео гра ду – Кате дра за кла сич не 
нау ке 

Так ми че ње у зна њу латин ског и грч ког 
јези ка 

школ ски до 1. апри ла 2014. 

репу блич ки 10. мај  2014. 
(Трећa београдскa гимназијa) 

СТРА НИ ЈЕЗИ ЦИ Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво за стра не јези ке 

Так ми че ње  у зна њу стра них јези ка:
а) енгле ски  б) немач ки  в) руски
г) фран цу ски  д) шпан ски
ђ) ита ли јан ски
за уче ни ке IV раз ре да гим на зи је, 
струч них шко ла и спе ци јал на гру па 
(Фило ло шка гим на зи ја и уче ни ци са 
дужим борав ком у земљи чији језик 
уче)

школ ски до 21. фебру а ра 2014. 

окру жни/град ски 8. март 2014. 

репу блич ки 6. април 2014.  

ИСТО РИ ЈА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво исто ри ча ра Срби је „Сто јан Нова ко вић”

Так ми че ње уче ни ка сред њих шко ла из 
позна ва ња наци о нал не исто ри је 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014. 
општин ски 16. март 2014. 
окру жни/град ски 13. април 2014. 
репу блич ки 18. мај 2014.

СОЦИ О ЛО ГИ ЈА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Срп ско соци о ло шко дру штво Так ми че ње из соци о ло ги је 

о кру жни 

од 1. новем бра  до 27. децем бра 2013. 
–  под но ше ње при ја ва за поје ди нач не теме уче нич ких 

радо ва (општа тема: Мла ди и пот кул тур ни сти ло ви)
од 27. децем бра  2013. до  21. фебру а ра 2014. –  пре
да ја  уче нич ких радо ва
15. март 2014. – реги о нал на так ми че ња – пре зен
та ци ја радо ва (Бео град, Нови Сад, Ниш, Косов ска 
Митро ви ца).

репу блич ки
29. март 2014. финал но так ми че ње  – пре зен та ци ја 
радо ва фина ли ста (на Оде ље њу за соци о ло ги ју Уни
вер зи те та у Нишу)
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

ФИЛО ЗО ФИ ЈА Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Срп ско фило зоф ско дру штво Срп ска олим пи ја да фило зо фи је 

(СОФи ја)

школ ски до 15. мар та 2014.

репу блич ки 22. март 2014. (Гим на зи ја, Пожа ре вац)

ГЕО ГРА ФИ ЈА 
Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Репу блич ки цен тар за тален те
Реги о нал ни цен тар за тален те 

Смо тра науч но и стра жи вач ких радо ва 
уче ни ка из гео гра фи је 

ме ђу о кру жни 3. мај 2014.  – реги о нал ни цен три 

ре пу блич ки 7. јун 2014. 

МАТЕ МА ТИ КА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво мате ма ти ча ра Срби је 

По је ди нач но так ми че ње уче ни ка сред
њих шко ла 

школ ски /
општин ски 25. јану ар 2014. 
окру жни/град ски 8. фебру ар 2014. 
репу блич ки 15. март 2014.

Срп ска мате ма тич ка олим пи ја да ре пу блич ки 5–6. апри ла 2014.
Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Мате ма тич ко дру штво „Архи ме дес”

Екип но првен ство сред њих шко ла – 
мате ма тич ки тур нир 

фи на ле на репу
блич ком нивоу 17. мај 2014. (Бео град)

Мате ма тич ко так ми че ње „МИСЛИ
ША” (I–IV) – 
ван на став на актив ност

школ ски 13. март 2014. 
репу блич ки 
(фина ле) 27. април 2014. (Бео град)

РАЧУ НАР СТВО И 
ИНФОР МА ТИ КА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво мате ма ти ча ра Срби је 

Так ми че ње из рачу нар ства и инфор ма
ти ке за уче ни ке гим на зи ја и струч них 
шко ла; посеб на гру па по про гра му 
мате ма тич ке гим на зи је 

о кру жни 1. март 2014. 

репу блич ки 22. март 2014.

Срп ска инфор ма тич ка олим пи ја да ре пу блич ки 26–27. апри ла 2014. 
Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Реги о нал но дру штво за тех нич ко и инфор ма тич ко обра
зо ва ње – Зре ња нин 

Смо тра тех нич ког ства ра ла штва из 
робо ти ке и интер фејс 
тех но ло ги је 

о кру жни 17. мај 2014. 

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Удру же ње про фе со ра инфор ма ти ке Срби је 

Так ми че ње уче ни ка сред њих шко ла 
„Сајт за без бе дан интер нет”

школ ски 9. фебру ар 2014.
окру жни 2. март 2014.
репу блич ки 30. март 2014.

ФИЗИ КА 
Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво физи ча ра Срби је
Физич ки факул тет  Бео град 

Так ми че ње из физи ке 

школ ски до 2. фебруарa 2014.
општин ски 8. фебру ар 2014.
окру жни/град ски 8. март 2014.
репу блич ки 5. и  6. априлa 2014. 

Срп ска физич ка олим пи ја да ре пу блич ки 10. и 11. мајa 2014.

АСТРО НО МИ ЈА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво астро но ма  Срби је Так ми че ње из астро но ми је 

школ ски 8. март  2014. 
општин ски 5. април 2014. 
реги о нал ни 10. мај 2014. 
репу блич ки 31. маја  и  2. јуна 2014. 

ХЕМИ ЈА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Срп ско хемиј ско дру штво 

Так ми че ње из хеми је 

школ ски до 28. мартa  2013.
општин ски /
окру жни/град ски 12. април 2014.
репу блич ки 9–11. мајa 2014. 

Срп ска хемиј ска олим пи ја да ре пу блич ки 24. и 25. маја 2014.

БИО ЛО ГИ ЈА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Срп ско био ло шко дру штво Так ми че ње из био ло ги је 

школ ски 10–14. мартa 2014.
општин ски /
окру жни/град ски 13. април 2014. 
репу блич ки 11. мај 2014. ( Био ло шки факул тет, Бео град)
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

ЛИКОВ НА КУЛ ТУ РА 
Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво ликов них педа го га Срби је  
У дру же ње ликов них умет ни ка Срби је 

Смо тра ликов ног ства ра ла штва уче ни
ка сред њих шко ла ре пу блич ки 

ра спи си ва ње кон кур са за уче шће на смо три 
– до  кра ја децем бра 2013. 
доста вља ње радо ва – до 30. апри ла 2014. 
избор радо ва – у   току маја 2013. 
Инфор ма ци је о резул та ти ма биће доста вље не 
шко ла ма почет ком јуна 2014.  
НАПО МЕ НА: Радо ви оста ју у вла сни штву Музе ја деч
јег ликов ног ства ра ла штва. Радо ве доста ви ти на адре су: 
ОШ „Ска дар ли ја”, Фран цу ска 26, Бео град, са назна ком 
за Репу блич ку смо тру ђач ких ликов них радо ва.

УМЕТ НОСТ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Удру же ње музич ких и балет ских педа го га Срби је
Гим на зи ја „Јован Јова но вић Змај”, Нови Сад

Ре пу блич ко так ми че ње хоро ва гим на
зи ја и сред њих струч них и музич ких 
шко ла 

ре пу блич ки март 2014. ( Гим на зи ја „Јован 
Јова но вић Змај”, Нови Сад)

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Удру же ње музич ких и балет ских педа го га Срби је

Репу блич ко так ми че ње сол фе ђи ста за 
уче ни ке II и четвр тог раз ре да сред ње 
музич ке шко ле 

ре пу блич ки  децем бар 2013. (Бео град)

11. финал но так ми че ње – смо тра 
музич ких и балет ских тале на та ре пу блич ки но вем бар 2014. 

(Кар ло вач ка гим на зи ја, Срем ски Кар лов ци)

Зајед ни ца музич ких и бaлет ских шко ла Срби је Ре пу блич ко так ми че ње музич ких и 
балет ских шко ла ре пу блич ки од 29. мар та до 12. апри ла 2014.  

(Бео град, Нови Сад, Пан че во)

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Прва кра гу је вач ка гим на зи ја 

По зо ри шни сусре ти уче ни ка 
гим на зи ја Срби је
ван на став на актив но ст

ре пу блич ки од 29. мар та до 6. апри ла 2014.  (Кра гу је вац)

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Цен тар за раз вој и при ме ну нау ке, тех но ло ги је 
 инфор ма ти ке 

ФИЛ Мић – 
смо тра крат ког ђач ког фил ма ре пу блич ки за вр шна смо тра ће бити реа ли зо ва на 

до кра ја маја 2014.

ФИЗИЧ КО ВАС ПИ ТА ЊЕ Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Савез за школ ски спорт и олим пиј ско вас пи та ње 

Так ми че ње уче ни ка у поје ди ним 
спорт ским гра на ма:
– сто ни тенис
– пли ва ње
– стре ља штво
– одбој ка
– мали фуд бал
– руко мет
– спорт ска гим на сти ка
– кошар ка 
– атле ти ка

1) школ ски
2) општин ски
3) окру жни
4) међу о кру жни
5)  репу блич ко  

првен ство 

сто ни тенис:
1) 1–6. окто бра 2013.
2) 7–13. окто бра 2013.
3) 14–20. окто бра 2013.
4) нема
5) 6. новем бар 2013. (Трсте ник)
пли ва ње:
1) нема
2) нема
3) 4–10. новем бра 2013.
4) нема
5) 3. децем бар 2013. (Бео град, СЦ „Милан Гале 
Мушка ти ро вић”)
стре ља штво:
1) 10–16. фебру а ра 2014.
2) 24–28. фебру а ра 2014.
3) 10–16. мар та 2014.
4) нема
5) 4. април 2014. (Сме де ре во)
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

ФИЗИЧ КО ВАС ПИ ТА ЊЕ Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Савез за школ ски спорт и олим пиј ско вас пи та ње 

одбој ка:
1) 14–20. окто бра 2013.
2) 21–28. окто бра 2013.
3) 4–10. новем бра 2013.
4) 19–26. новем бра 2013.
5) 14–15. децем бра 2013. – уче ни ци (Бео град)
21–22. децем бра 2013. – уче ни це (Бео град)
мали фуд бал:
1) 16–22. сеп тем бра 2013.
2) 25–30. новем бра 2013.
3) 1–6. апри ла 2014.
4) 5–11. маја 2014.
5) 19–20. маја 2014 – уче ни ци (Заје чар)
руко мет:
1) 7–13. окто бра 2013.
2) 14–20. окто бра 2013.
3) 21–28. окто бра 2013.
4) 11–18. новем бра 2013.
5) 25–26. новем бра 2013. – уче ни ци (Врбас)

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
 РТС и Савез атлет ских тале на та Срби је Крос РТСа кроз Срби ју ре пу блич ки 16. мај 2014.

ПРО ГРАМ ШКО ЛА 
ЗА УЧЕ НИ КЕ 
СА СМЕТ ЊА МА 
У РАЗ ВО ЈУ 
И ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Орга ни за то ри дефи ни са ни Пра вил ни ком СПОРТ ХУСа 
Удру же ње за спорт хен ди ке пи ра них уче ни ка  Срби је 

Про грам за шко ле са
лако мен тал но оме те ним у 
сле де ћим спорт ским гра на ма:
атле ти ка, кошар ка, сто ни тенис, 
мали фуд бал, шах 

школ ски 
фуд бал – 2. неде ља новем бра 2013.
шах – 2. неде ља децем бра 2013.
сто ни тенис – 4. неде ља фебру а ра 2014.
кошар ка – 4. неде ља мар та 2014.
атле ти ка – 4. неде ља окто бра 2013.реги о нал ни 

ре пу блич ки  12. и 16. маја 2014. 

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Наци о нал ни спорт ски савез сле пих и сла бо ви ди х

Про грам за шко ле са уче ни ци ма 
оште ће ног вида
а) поје ди нач но мушко и жен ско омла
дин ско првен ство сле пих и сла бо ви дих 
Срби је у шаху
б)  репу блич ко омла дин ско првен ство у 

атле ти ци
в)  репу блич ко првен ство у пли ва њу 
г)  репу блич ко првен ство у гол ба лу 

ре пу блич ки

а) март 2014.
б) мај 2014.
в) сеп тем бар 2013.
г) окто бар 2013.

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца дирек то ра и настав ни ка шко ла за спе ци јал ну 
еду ка ци ју и реха би ли та ци ју 

Так ми че ња уче ни ка  у зна њу и вешти
на ма шко ла за спе ци јал ну еду ка ци ју и 
реха би ли та ци ју,  у под руч ју рада:
1)   машин ство и обра да мета ла 
2) тек стил ство и кожар ство 
3) хеми ја, неме та ли и гра фи чар ство
4) лич не услу ге (жен ски и мушки фри зер)
5) трго ви на,  уго сти тељ ство и тури зам 
6) пољо при вре да и пре ра да хра не 

ре пу блич ки

1) мај 2014. (ШОСО „Све ти сава”, Умка)
2) април 2014. (ШОСО „ Мла дост”, Пирот)
3)   април 2014. (ШОСО „ Весе лин Нико лић”, Кру ше вац) 
4) мај 2014. (Сред ња занат ска шко ла, Бео град)  
5)  април 2014. 
(ШОСО „ Весе лин Нико лић”, Кру ше вац) 
6) а прил 2014. 
(ШОСО „ Весе лин Нико лић”, Кру ше вац)

Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Шко ла са домом за уче ни ке оште ће ног слу ха и гово ра 
„11. мај” у Јаго ди ни  

Репу блич ко так ми че ње у  под руч ју 
рада Лич не услу ге, обра зов ни про фил 
фри зер, по про гра му за уче ни ке са 
оште ће њем слу ха 

ре пу блич ки 18. април 2014. (Шко ла са домом за уче ни ке 
оште ће ног слу ха и гово ра „11. мај”, Јаго ди на)

СМО ТРЕ РАДО ВА НАУЧ НОГ 
И УМЕТ НИЧ КОГ СТВА РА ЛА
ШТВА ТАЛЕ НА ТА У ОБЛА СТИ 
ПРИ РОД НИХ, ТЕХ НИЧ КИХ, 
ДРУ ШТВЕ НИХ И ХУМА НИ
СТИЧ КИХ  НАУ КА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Репу блич ки цен тар за тален те
Реги о нал ни цен тар за тален те 

Так ми че ње тале на та по науч ним обла
сти ма и смо тра истра жи вач ких радо ва 

реги о нал ни 3. мај 2014. – реги о нал ни цен три 

ре пу блич ки 7. јун 2014. 
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

ДРЖАВ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ 
ИСТА ЖИ ВАЧ КИХ РАДО
ВА УЧЕ НИ КА СРЕД ЊИХ 
ШКО ЛА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Реги о нал ни цен тар за тален те Бео град 2

Про грам ски садр жа ји так ми че ња реа
ли зу ју се кроз сле де ће науч не дисци
пли не: физи ка, мате ма ти ка, инфор ма
ти ка, живот на сре ди на, живот не нау ке 
(био ло ги ја, хеми ја), хума ни стич ке нау ке 

о кру жни 1. фебру ар 2014.

репу блич ки 22. фебру ар 2014.

СМО ТРА УЧЕ НИЧ КИХ 
ЗАДРУ ГА СРБИ ЈЕ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Савез уче нич ких задру га Срби је 

Смо тра уче нич ких задру га 
сред њих шко ла 

о кру жни 
Ре а ли зу је се током целе школ ске годи не. Изве шта ји о 
раду са про прат ним мате ри ја лом уче нич ких задру га 
доста вља ју се Саве зу до 1. маја 2014. 

репу блич ки  мај 2014.

ЕЛЕК ТРО ТЕХ НИ КА Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца елек тро тех нич ких шко ла 

Так ми че ње уче ни ка из осно ва елек тро
тех ни ке (посеб но за први и за дру ги 
раз ред) за тро го ди шње и четво ро го ди
шње обра зов не про фи ле (тест зна ња); 
елек тро ни ке (за уче ни ке II и III раз ре
да који има ју пред мет  Елек тро ни ка);
енер гет ске елек тро ни ке (за уче ни ке 
III раз ре да енер гет ског сме ра)

школ ски до 20. апри ла 2014. 

реги о нал ни 10. мај 2014. 

репу блич ки 31. мај 2014. (ЕТШ „Нико ла Тесла”, Бео град)

 За обра зов ни про фил ауто е лек три чар школ ски до 20. мар та 2014.
репу блич ки 5. април  2014. (дома ћин так ми че ња биће накнад но одре ђен)

За обра зов ни про фил елек тро ме ха ни
чар за тер мич ке и рас хлад не уре ђа је 
(за уче ни ке III раз ре да)

школ ски до 25. мар та 2014.

репу блич ки 12. април 2014. (Тех нич ка шко ла „15. мај”, Про ку пље)  

Так ми че ње за све обра зов не про фи ле 
из Мул ти ме ди је 

школ ски до 30. апри ла 2014.

репу блич ки 17. мај 2014.  ( Висо ка шко ла елек тро тех ни ке и рачу
нар ства, Бео град)

МАШИН СТВО 
И ОБРА ДА МЕТА ЛА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца машин ских шко ла 

Так ми че ње за: 
тро го ди шње обра зов не про фи ле (ауто
ли мар, бра вар, ауто ме ха ни чар, опе ра тер 
машин ске обра де стру гар и мета ло стру
гар и опе ра тер машин ске обра де гло дач 
и мета ло гло дач) 
четво ро го ди шње обра зов не про фи ле 
(машин ски тех ни чар за ком пју тер ско 
кон стру и са ње, так ми че ње уче ни ка из 
тех нич ког црта ња у про гра му АutoCAD)

школ ски до 28. мар та 2014. При ја ве за реги о нал но (обла сно) 
так ми че ње – до 4. апри ла 2014.

реги о нал ни 11. април 2014. (тро го ди шњи обра зов ни про фи ли)
25 април 2014. (четво ро го ди шњи обра зов ни про фи ли)

репу блич ки

9. и 10. маја 2014. (тро го ди шњи обра зов ни про фи ли)
16. и 17. маја 2014. (четво ро го ди шњи обра зов ни про
фи ли), осим за Про гра ми ра ње робо та, које ће бити 
одр жа но 23. и 24. маја 2014.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА, 
ПРО ИЗ ВОД ЊА 
И ПРЕ РА ДА ХРА НЕ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца шко ла у под руч ју рада пољо при вре да, про из
вод ња и пре ра да хра не
Фонд за дошко ло ва ва ње мла дих пољо при врд ни ка

Так ми че ње уче ни ка  из обла сти пољо
при вред не про из вод ње 

школ ски пр ва неде ља окто бра 2013. 
репу блич ки 9. и  10. маја  2014. 

Так ми че ње уче ни ка из обла сти про из
вод ње и пре ра де хра не 

школ ски че твр та неде ља мар та 2014. 
репу блич ки 15, 16. и 17. маја 2014. 

Так ми че ње уче ни ка из обла сти вете
ри нар ске меди ци не 

школ ски пр ва поло ви на апри ла 2014. 
репу блич ки 16. и 17. маја 2014. 

Смо тра зна ња мла дих пољо при вред ни
ка из обла сти хор ти кул ту ре и пољо
при вред не тех ни ке пољо при вред не 
про из вод ње и хор ти кул ту ре

школ ски до тре ће неде ље децем бра 2013.

репу блич ки 15. април 2014.  (Аран ђе ло вац)
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

ГЕО ДЕ ЗИ ЈА 
И ГРА ЂЕ ВИ НАР СТВО 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца гео дет ских и гра ђе вин ских шко ла 

Ди сци пли не за так ми че ње:
ТЕО РИЈ СКЕ:
1. Гра ђе вин ске кон струк ци је (II раз ред)
2. Рачу нар ство и инфор ма ти ка 
(III раз ред)
3. Ста ти ка (III раз ред )
4. Орга ни за ци ја гра ђе ња ( IV рaзред)
5. Гео дет ска мере ња и рачу на ња 
(IV раз ред )
6. Мате ма ти ка (IV раз ред )
ПРАК ТИЧ НЕ:
1. Деко ра тер зид них повр ши на  
(III раз ред)
2. Кера ми чар – тера цер – пећар 
(III раз ред)
3. Руко ва лац гра ђе вин ском меха ни
за ци јом (III раз ред)
4. Мон тер суве град ње (III раз ред)

школ ски март, 2014.

репу блич ки 3, 4. и 5. апри ла 2014.  (Чачак)

ЗДРАВ СТВО И 
СОЦИ ЈАЛ НА ЗАШТИ ТА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца меди цин ских шко ла

1. Екип но так ми че ње уче ни ка из прве 
помо ћи (тест зна ња); испит прак тич
них зна ња и уме ња и др. и реа ли стич
ког при ка за повре да и дру гих по 
живот угро жа ва ју ћих ста ња РППОС 
– смо тра
2. Так ми че ње уче ни ка, екип но и поје
ди нач но, из ана то ми је и физи о ло ги је
3. Так ми че ње из мате ма ти ке
4. Здрав стве на нега
5. Так ми че ње зубо тех ни ча ра

школ ски
1), 2), 3) до кра ја апри ла 2014; 
4) до кра ја мар та 2014; 
5) до кра ја апри ла 2014.

репу блич ки

1) 23–25. маја 2014. (Меди цин ска шко ла, Чачак)  
2) 16–17. маја 2014. (Сред ња шко ла „Све ти Сава”, 
Лозни ца) 
3) 9–10. маја 2014. (Меди цин ска шко ла, Заје чар) 
4) 16–17. апри ла 2014.  (Меди цин ска шко ла „Др 
Алек са Савић”, Про ку пље) 
5) 16–17. маја 2014. (Зубо тех нич ка шко ла у Бео гра
ду –  Кла до во) 

ЛИЧ НЕ УСЛУ ГЕ Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца шко ла лич них услу га 

Так ми че ње уче ни ка који се обра зу ју за 
мушке и жен ске фри зе ре, мани ки ре 
и педи ки ре 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014. 

репу блич ки  4. и  5. апри ла 2014. 

САО БРА ЋАЈ Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца сао бра ћај них шко ла 

Так ми че ње уче ни ка:
Тест зна ња и прак ти чан рад за тро го
ди шња и четво ро го ди шња зани ма ња 

школ ски до кра ја фебру а ра 2014.

репу блич ки 11, 12. и 13. апри ла 2014. (Врањe)

ЕКО НО МИ ЈА, ПРА ВО И 
АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈА

Eкономија
Министарство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца еко ном ских, прав нобиро тех нич ких, трго
вин ских и уго сти тељ скотури стич ких шко ла

Так ми че ња уче ни ка из:
осно ва еко но ми је;
послов не еко но ми је; 
послов не инфор ма ти ке;
мате ма ти ке; 
рачу но вод ства; 
ста ти сти ке.

школ ски до кра ја фебру а ра 2014. 

репу блич ки

1) 21. и 22. мар та 2014. (Еко ном ска шко ла, Ниш)
2) 28. и 29. мар та 2014. (Еко ном скотрго вин ска шко
ла , Шабац)
3) 21 и 22. мар та 2014. (Еко ном ска шко ла „Боса 
Мили ће вић”, Субо ти ца)
4) 11. и 12. апри ла 2014. (Еко ном скотрго вин ска шко
ла, Пара ћин)
5) 4. и  5. апри ла 2014. (Еко ном скотрго вин ска шко
ла, Кру ше вац) 
6) 28. и 29. апри ла 2014. (Прва еко ном ска шко ла, 
Бео град)

Так ми че ње уче ни ка из
а) осно ва рето ри ке и бесед ни штва  за 
IV раз ред; 
б) симу ла ци ја суђе ња 

школ ски а) до кра ја фебру а ра 2014.
б) до кра ја фебру а ра 2014.

Пра во и адми ни стра ци ја репу блич ки

а) 25. и  26. апри ла  2014. (Еко ном скотрго вин ска 
шко ла, Нови Пазар) 
б) 4. и  5. апри ла  2014. (Прав нобиро тех нич ка шко ла 
„Дими три је Дави до вић”, Земун) 
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

ТРГО ВИ НА, 
УГО СТИ ТЕЉ СТВО 
И ТУРИ ЗАМ
Трго ви на

Министарство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца еко ном ских, прав нобиро тех нич ких, трго
вин ских и уго сти тељ скотури стич ких шко ла

Так ми че ње уче ни ка из трго вин ског 
посло ва ња са прак тич ном наста вом

школ ски до кра ја фебру а ра 2014. 

репу блич ки 4. и  5. апри ла  2014. (Сред ња шко ла, Грде ли ца) 

Уго сти тељ ство 
и тури зам 

Так ми че ње уче ни ка из:
1)  кувар ства, посла сти чар ства и 
услу жи ва ња са прак тич ном 
наста вом (III раз ред) 
2) кувар ства, посла сти чар ства и 
услу жи ва ња са прак тич ном наста
вом и тури зма (IV раз ред)

школ ски до кра ја мар та 2014. 

репу блич ки

1) 11. и 12. априлa 2014. (Трго вин скоуго сти тељ ска 
шко ла, Леско вац) 
2) 28, 29. и  30. април 2014. (Еко ном скотрго вин ска 
шко ла, Шабац) 

ТЕК СТИЛ СТВО 
И КОЖАР СТВО 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца тек стил них и кожар ских шко ла 

Так ми че ње и смо тра уче нич ких радо ва 
тек стил них и кожар ских шко ла: 
тест зна ња – четво ро го ди шњи обра
зов ни про фи ли
прак тич ни рад – тро го ди шњи обра
зов ни про фи ли; изло жбе ни део; мод на 
реви ја и др.

школ ски до кра ја мар та 2014. 

репу блич ки 28, 29. и 30. априлa 2014. 
(Шко ла за дизајн тек сти ла и коже, Нови Пазар)

ХЕМИ ЈА, НЕМЕ ТА ЛИ 
И ГРА ФИ ЧАР СТВО 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца шко ла у под руч ју рада хеми ја и гра фи чар
ство и гео ло ги ја, рудар ство и мета лур ги ја – гру па 
мета лур ги ја

Так ми че ње уче ни ка тро го ди шњег 
и четво ро го ди шњег обра зо ва ња из: 
опште и нео р ган ске хеми је, о р ган
ске хемиј ске тех но ло ги је и гра фич
ке тех но ло ги је

школ ски до кра ја мар та 2014. 

репу блич ки

–  из опште и нео р ган ске хеми је и орган ске хемиј ске 
тех но ло ги је 15, 16. и 17. маја 2014. годи не 
(Хемиј скотех но ло шка шко ла, Кру ше вац) 
– гра фи чар ство  8, 9. и 10. маја 2014. 
(Меди цин скохемиј ска шко ла, Вра ње)

ШУМАР СТВО 
И ОБРА ДА ДРВЕ ТА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Зајед ни ца шумар ских и дрво пре ра ђи вач ких шко ла 

Так ми че ње уче ни ка:
а) у обла сти шумар ства у струч ним 
дисци пли на ма – прак тич ни радо ви и др.
б) у обла сти обра де дрве та: тех но ло
шке опе ра ци је у про из вод њи финал
них про из во да од дрве та; тех но ло ги ја 
мате ри ја ла; тех нич ко црта ње; прак
тич ни радо ви; квиз зна ња и др.
в) пезајж не архи тек ту ре 
(две дисци пли не)

школ ски а), б) и в) до кра ја мар та 2014. 

репу блич ки 23, 24, 25. маја 2014. (Тех нич ка шко ла, Кру ше вац)

ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО Ми ни стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Орга ни за ци ја  „Достиг ну ћа мла дих у Срби ји”

Смо тра уче нич ких ком па ни ја Срби је 
у школ ској 2013/2014. годи ни 

о кру жни

13. март 2013. (Ниш)
27. март 2013. (Нови Пазар)
3. април 2013. (Нови Сад)
10. април 2013. (Бео град)

репу блич ки 20–21. маја 2013.  (Бео град)
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

МАТЕ МА ТИ КА 

Ми ни стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво мате ма ти ча ра Срби је 

Поје ди нач но  так ми че ње 

Бал кан ска мате ма тич ка 
олим пи ја да  2–7. маја  2014. (Бугар ска)

Међу на род на мате ма тич ка 
олим пи ја да 3–17. јула 2014. (Јужна Афри ка)

Међу на род но мате ма тич ко 
так ми че ње „Кен гур без гра ни ца” међу на род ни 20. март 2014. у 10.00 (једин стве но вре ме у целој Евро пи)

Мини стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Мате ма тич ко дру штво „Архи ме дес”

Екип но так ми че ње Тур нир гра до ва
међу на род ни 

Јесењеколо (основ на и сло же на  вари ја на та): у две уза стоп не 
неде ље у току окто бра 2013. у гра до ви ма уче сни ци ма
Пролећноколо (основ на и сло же на вари јан та): у две уза стоп не 
неде ље кра јем фебру а ра/почет ком мар та 2014. у гра до ви ма уче
сни ци ма
ЛетњаконференцијаТурнираградова (фина ле): 1–10. авгу ста 
2014.  (неки град у ино стран ству, веро ват но у Руси ји)

ИНФОР МА ТИ КА 
Ми ни стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво мате ма ти ча ра Срби је 

Е кип но так ми че ње 

Бал кан ска инфор ма тич ка 
олим пи ја да 15–23. авгу ста 2014. (Тур ска)

Међу на род на инфор ма тич ка 
олим пи ја да 13–20. јула  2014. (Тај ланд)

ФИЗИ КА 

Ми ни стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Дру штво физи ча ра Срби је
Физич ки факул тет Бео град 

По је ди нач но так ми че ње Ме ђу на род на физич ка 
олим пи ја да јул 2014. 

ХЕМИ ЈА 
Ми ни стар ство про све те, 
нау ке итех но ло шког раз во ја, 
Срп ско хемиј ско дру штво 

По је ди нач но так ми че ње Ме ђу на род на хемиј ска 
олим пи ја да 24–29. јула 2014. (Ханој – Вијет нам)

УМЕТ НОСТ 

Ми ни стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Музич ка шко ла „Даво рин Јен ко“, 
Бео град 

Так ми че ње мла дих музи ча ра – у 
нашој земљи: 
„Даво рин Јен ко”

међу на род ни

14–20. фебру а ра 2014. дисциплинa: кла вир и кла вир ски дуо 
(Бео град) 
од 28. фебру а ра до 10. мар та 2014. дисци пли на: дувач ки инстру
мен ти и камер на музи ка (Бео град)

Мини стар ство про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја
Удру же ње музич ких и балет ских 
педа го га Срби је 

Так ми че ње мла дих музи ча ра – у 
нашој земљи: 
„Петар Коњо вић” 

међу на род ни  5–12. маја 2014.

Мини стар ство про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја, Удру же ње вој
во ђан ских учи те ља и Коло срп ских 
сеста ра Бач ке епра хи је

22. так ми че ње „Све то са вље и 
наше доба” (ликов ни, лите рар ни 
и кали граф ски радо ви уче ни ка 
сред њих шко ла из Репу бли ке 
Срби је и расе ја ња)

међу на род ни ја ну арфебру ар 2014.

II МЕЂУ НА РОД НИ НИВО
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ПРЕД МЕТ ТАК МИ ЧЕЊА/
СМО ТРЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР НА ЗИВ 

ТАК МИ ЧЕ ЊА/СМО  ТРЕ НИ ВОИ КА ЛЕН ДАР ОДР ЖА ВА ЊА
(ДА ТУМ, МЕ СТО И ДР.)

ФИЗИЧ КО 
ВАС ПИ ТА ЊЕ 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја
Савез за школ ски спорт Срби је 

ру ко мет међу на род ни 20–28. јуна 2014. (Тур ска – Траб зон)

одбој ка међу на род ни 9–17. апри ла 2014. (Пор ту гал – Еспи но)

АСТРО НО МИ ЈА 
Ми ни стар ство про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја, 
Дру штво астро но ма Срби је

8. међу на род на олим пи ја да из 
астро но ми је и астро фи зи ке ме ђу на род ни 1–10. авгу ста 2014. (Суча ва  – Руму ни ја, покра ји на Буко ви на) 

ФИЛО ЗО ФИ ЈА 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја
Срп ско фило зоф ско дру штво
Међу на род на асо ци ја ци ја фило зоф
ских дру шта ва 

Ме ђу на род на фило зоф ска олим
пи ја да ме ђу на род ни 15–18. маја 2014. (Литва ни ја)

РУСКИ ЈЕЗИК 

Ми ни стар ство про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја
Сла ви стич ко дру штво Срби је
Гим на зи ја „Јован Јова но вић Змај”, 
Нови Сад  
Нафт на инду стри ја Србије

Oлимпијада из руског јези ка за 
гим на зи је и сред ње струч не шко
ле из Срби је, Репу бли ке Срп ске и 
Црне Горе 

ме ђу на род ни 

а прил 2014. – при ја ва уче ни ка за так ми че ње 
од стра не настав ни ка – мен то ра 
сре ди на маја 2014. – први круг Олим пи ја де у шко ла ма 
(ква ли фи ка ци о ни)
послед ња субо та у мају 2014. – дру ги круг Оим пи ја де 
(финал ни)


