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КАЛЕНДАР   

ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. 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 ученика средњих школа за школску 2021/2022. 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 средњих 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 Струч-

ног 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 и друго. 
 

 

 

 

 

 



ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

I ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА 

 

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 јануара 2022. године 

општински 26.02.2022. године, у 10 часова 

окружни  02.04.2022. године, у 10 часова 

републички 15.05.2022. године, у 10 часова - Тршић 

Друштво за српски 

језик и књижевност 

Србије 

Карловачка гимназија 

Књижевна олимпијада 

школски до краја јануара 2022. године 

општински 12.02.2022. године, у 10 часова 

окружни  20.03.2022. године, у 10 часова 

републички 
29.05.2022. године, у 10 часова – Карловачка 

гимназија 

БУГАРСКИ ЈЕЗИК  
Удружење ,,Матица 

Бугара у Србији” 

Такмичење у знању бугарског језика и језичке 

културе 

школски до средине марта 2022. године 

општински 17.04.2022. године 

републички 22.05.2022. године 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 

Филозофски факултет 

Нови Сад – Одсек за 

хунгарологију 

Такмичење из мађарског језика и језичке културе 

школски до краја јануара 2022. године 

општински 04.03.2022. године, у  12 општина 

окружни 

01.04.2022. године, Гимназија, Сента; Гимназија, 

Бечеј; Гимназија „Вељко Петровић“, Сомбор; 

Гимназија за талентоване ученике „Деже 

Костолањи“, Суботица; 

републички 06.05.2022. године,  Филозофски факултет, Нови Сад 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 

Национални савет 

словачке националне 

мањине                           

Такмичење у знању словачког језика и језичке 

културе 
републички 

21.05.2022. године, Гимназија „Михајло Пупин“, 

Ковачица 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

Друштво за стране 

језике и књижевност 

Србије 

Такмичење у знању страних језика за ученике 

четвртог разреда средњих школа за школску 

2021/2022. годину 

а) енглески  

б) руски  

в) француски  

г) немачки  

д) италијански  

ђ) шпански 

школски до почетка мaрта 2022. године 

окружни 

26.03.2022. године, у 10 часова - енглески језик 

   

27.03.2022. године,  у 10 часова – немачки, 

француски, руски, италијански и шпански језик 

републички 22.05.2022. године,  у 10 часова 

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 
14.05.2022. године, у 12 часова -  Филозофски 

факултет, Београд 



ПРЕДМЕТ 

ТАКМИЧЕЊА 
ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

ИСТОРИЈА 

Друштво историчара 

Србије „Стојан 

Новаковић” 

Такмичење из историје за ученике гимназија и 

средњих стручних школа 

општински 27.02.2022. године, у 9 часова 

окружни 19.03.2022. године, у 10 часова 

републички 21.05.2022. године, у 10 часова 

СОЦИОЛОГИЈА 
Српско социолошко 

друштво 

Такмичење из социологије:Групни идентитети 

младих  

окружни 
05.03.2022. године, Београд, Нови Сад, Ниш и 

Косовска Митровица 

републички 
19.03.2022. године, Пета економска школа 

„Раковица“, Београд 

ФИЛОЗОФИЈА 
Српско филозофско 

друштво 
Српска олимпијада филозофије (СоФија) 2022. републички 

26 – 27.03.2022. године, Пожаревачка гимназија, 

Пожаревац 

ГЕОГРАФИЈА 
Регионални центар за 

таленте Београд II 
Национална географска олимпијада 

школски 29.01.2022. године 

општински 26.02.2022. године, у 12 часова 

окружни 20.03.2022. године, Географски факултет, Београд 

републички 13-15.05.2022. године, Географски факултет, Београд 

МАТЕМАТИКА 

Друштво 

математичара Србије 

Републичко такмичење из математике 

општински 05.02.2022. године, у 10 часова 

окружни 20.02.2022. године, у 10 часова 

републички 
12.03.2022. године, у 10 часова – А категорија 

07.05.2022. године, у 10 часова – Б категорија 

Српска математичка олимпијада републички 01 – 02.04.2022. године, у 10 часова 

Математичко 

друштво "Архимедес" 

Математички турнир – Математичка олимпијада 

средњих школа Републике Србије 
републички 21.05.2022. године, у Београду 

Математичко такмичење „МИСЛИША” (I - IV 

разред) 

основни ниво 10.03.2022. године 

републички 08.05.2022. године, у Београду 

РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 

Друштво 

математичара Србије 

Такмичење ученика средњих школа из рачунарства 
окружни 27.02.2022. године, у 11 часова 

републички 26.03.2022. године, у 12 часова 

Српска информатичка олимпијада републички 28 – 29.05.2022. године, у 12 часова 

ФИЗИКА 
Друштво физичара 

Србије                                    

Такмичење из физике за ученике средњих школа 

школски  до половине фебруара 2022. године 

општински 19.02.2022. године 

окружни 27.03.2022. године 

републички 14 – 15.05. 2022. године 

Српска физичка олимпијада републички 27 - 28.05.2022. године 

ХЕМИЈА 
Српско хемијско 

друштво 

Такмичење из хемије 

школски до 02. априла 2022. године 

окружни 09.04.2022. године, у 9 часова 

републички 
06 – 08.05.2022. године, Технолошко – металуршки 

факултет Универзитета у Београду 

Српска хемијска олимпијада републички 
26 – 28.05.2022. године, Хемијски факултет 

Универзитета у Београду 



ПРЕДМЕТ 

ТАКМИЧЕЊА 
ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

БИОЛОГИЈА 
Српско биолошко 

друштво 
Такмичење из биологије 

школски 13.03.2022. године 

окружни 08.05.2022. године, у 12 часова 

републички 
29.05. 2022. године, у 12 часова, Природно – 

математички факултет Универзитета у Новом Саду 

АСТРОНОМИЈА 
Друштво астронома 

Србије 
Такмичење из астрономије 

школски 26.02.2022. године 

општински 13.03.2022. године 

окружни 09.04.2022. године 

републички 07 – 08.05.2022. године 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ТАЛЕНТОВАНИХ 

УЧЕНИКА  

Регионални центри за 

таленте 

64. Државно такмичење талентованих ученика 

средњих школа по научним дисциплинама РС 

окружни  07.05.2022. године 

републички 28 – 29.05.2022. године, Панчево 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Удружење музичких 

и балетских педагога 

Србије 

29. Републичко такмичење из солфеђа и теоретских 

предмета 
републички новембар - децембар 2021. године, Београд 

19. Такмичење хорова гимназија, средњих стручних 

школа и средњих музичких школа 
републички 

април – мај 2022. године, Гимназија „Јован 

Јовановић Змај“, Нови Сад 

Такмичење ударачких инструмената републички 
мај 2022. године, Музичка школа „Станковић“, 

Београд 

Заједница музичких и 

балетских школа 

Србија 

Републичко такмичење ученика музичких и 

балетских школа Србије 
републички 01 – 15. 04.2022. године 

УМЕТНИЧКЕ 

ШКОЛЕ 

Школа за дизајн, 

Београд 
Републичко такмичење из класичних ликовних медија републички 

01. 03. 2022. године, објављивање конкурса 

14. 03. 2022. године, рок за пријем радова 

24 – 25. 03. 2022. године, рад комисије, Школа за 

дизајн, Београд 

28.03. 2022. године, резултати 

ПОЉОПРИВРЕДА, 

ПРОИЗВОДЊА И 

ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Удружење средњих 

школа подручја рада 

пољопривреда, 

производња и 

прерада хране 

Такмичење ученика из области пољопривреде и 

хортикултуре 
републички 

18 – 19.03. 2022. године, Средња школа „Краљ Петар 

I“, Топола 

Такмичење ученика из области производње и прераде 

хране 
републички 

25, 26 и 27.03.2022. године, Пољопривредна школа са 

домом ученика „Соња Маринковић“, Пожаревац 

Такмичење ученика из области ветеринарске 

медицине 
републички 

08,09 и 10.04.2022. године, Пољопривредна школа са 

домом ученика – Футог 

Републичко такмичење средњих стручних школа у 

подручју рада пољопривреда, производња и прерада 

хране из математике 

републички 
08 и 09.04.2022. године, Средња школа „Свети 

Трифун“ са домом ученика, Александровац 

ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 
Пословно удружење 

школа личних услуга 

Републичко такмичење и смотра женских и мушких 

фризера  
републички 11 - 12. 03.2022. године 

Републичко такмичење и смотра педикира и 

маникира 

САОБРАЋАЈ 
Заједница 

саобраћајних школа 

Такмичење ученика – тест знања и практичан рад за 

трогодишња и четворогодишња занимања 
републички 06 – 08.04.2022. године, Средња стручна школа, Ниш 

 

 
    



 

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 
19 – 21.05.2022. године, 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. Статиka 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 
13.05.2022. године, Школа за дизајн текстила и коже, 

Нови Пазар 

 

ПРАКТИЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ: 

1. Декоратер зидних површина  

2. Керамичар – терацер - пећар 

3. Руковалац грађевинском механизацијом    

4. Оператер основних грађевинских радова 

ЗДРАВСТВО И 

СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

Удружење 

медицинских школа 

РС 

Такмичење ученика из прве помоћи и реалистичког 

приказа повреда и стања 
републички 

06 – 07.05.2022. године, Медицинска школа „Стевица 

Јовановић“, Панчево 

Такмичење из здравствене неге републички 
20 – 21.05.2022. године, Медицинска школа 

„Драгиња Никшић“, Сремска Митровица 

Такмичење из математике републички 
08 – 09. 04.2022. године, Хемијско – медицинска 

школа, Вршац 

Такмичење из анатомије и физиологије републички 
13 – 14.05.2022. године, Медицинска школа „Др 

Изабел Емсли Хатон“, Врање 

Такмичење ученика четвртих разреда смера зубни 

техничар у оквиру мајских сусрета зубних техничара 
републички 20 – 21.05.2022. године 

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 27 – 29.04.2022. године, Техничка школа, Ужице 

Републичко такмичење средњих школа из области 

Хемија и неметали: 

1. општа и неорганска хемија 

2. хемијска технологија 

 

републички 

08 – 10. 04.2022. године, Хемијско – технолошка 

школа, Крушевац 



ПРЕДМЕТ 

ТАКМИЧЕЊА 
ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 

НИВО 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

ТРГОВИНА, 

УГОСТИТЕЉСТВО 

И ТУРИЗАМ                     

Заједница 

економских, правно-

биротехничких и 

угоститељско-

туристичких школа 

Формирање и презентација туристичких 

аранжмана, 
републички 

18. и 19.03.2022. године, Економско – угоститељска 

школа „Вук Караџић“, Велика Плана 

Трговинско пословање и практична настава републички 
01. и 02.04.2022. године,  Економско – трговинска 

школа, Пожаревац 

Куварство, посластичарство и услуживање са 

практичном наставом, трогодишњи профили, 
републички 

25 – 27.03.2022. године, Трговинско – угоститељска 

школа „Тоза Драговић“, Крагујевац 

Куварство, посластичарство и услуживање са 

практичном наставом, четворогодишњи профили 
републички 

08. и 09.04.2022. године, Средња школа „Светозар 

Милетић“, Нови Сад 

ЕКОНОМИЈА, 

ПРАВО И 

АДМИНИСТРАЦИЈА 

Заједница 

економских, правно-

биротехничких и 

угоститељско-

туристичких школа 

Основи економије 

републички 

18. и 19.03.2022. године, Економска школа, Чачак 

Пословна информатика 
25. и 26.03.2022. године, Економска школа „Стана 

Миловановић“, Шабац 

Пословна економија 
25. и 26.03.2022. године, Прва економска школа, 

Београд 

Статистика 
25. и 26.03.2022. године, Економска школа „Нада 

Димић“, Земун 

Рачуноводство 
08. и 09.04.2022. године, Економско – трговинска 

школа, Кикинда 

Математика 
08. и 09.04.2022. године - Правно – пословна школа, 

Ниш 

Симулација суђења 
01. и 02.04.2022. године, Економско – трговинска 

школа, Крушевац 

Основи реторике и беседништва 18. и 19. 03.2022. године, Економска школа, Ужице 

САЈАМ ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
међународна 

смотра 

12 – 14.05.2022. године, 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) пејзажне архитектуре (две дисциплине) 

републички 7 – 9.04.2022. године, Шумарска школа, Краљево 

МАШИНСТВО И 

ОБРАДА МЕТАЛА 

Заједница машинских 

школа РС 

Такмичење за ученике трогодишњих образовних 

профила: 

– бравар; 

– аутомеханичар; 

– оператер машинске обраде (стругање); 

школски до 20.03.2022. године  



– оператер машинске обраде (глодање); 

              и дисциплина заваривање 

 

 

 

окружни 

02.04.2022. године 

Регион Београд: Техничка школа ГСП 

Регион Запад: Техничка школа, Нови Пазар 

Регион Исток: СТШ „Вожд Карађорђе“, Лебане 

Регион Север: Машинска школа „Панчево“,Панчево 

републички 
13. и 14.05.2022. године, Средња стручна школа, 

Крагујевац 

1. Такмичење у програмирању робота 

 

2. Такмичење техничар мехатронике 

 

школски до 20.03.2022.године  

окружни 

02.04.2022. године 

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 
13. и 14.05.2022. године, Машинско – саобраћајна 

школа, Чачак 

 

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 20.03.2022. године 

окружни 

02.04.2022. године 

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 
20. и 21.05.2022. године, 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 ) 

школски до 21.04.2022. године  

окружни 07.05.2022. године 

републички 
28.05.2022. године, Техничка школа „9. Мај“, Бачка 

Паланка 

- електромеханичар за термичке и расхладне уређаје  

(за ученике трећег разреда) 

школски до 18.03.2022. године 

републички 09.04.2022. године, Техничка школа, Ваљево 

Такмичење из мултимедије 

 

школски до 18.03.2022. године 

републички 
03.04.2022. године, Академија техничко – 

уметничких струковних студија, Београд 



Такмичење из програмирања 

 

школски 29.04.2022. године 

републички 
15.05.2022. године - Академија техничко – 

уметничких струковних студија, 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 13.05.2022. године, Сремска Митровица 

Републичко такмичење средњих школа за образовање 

ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у 

шаху и стоном тенису 

републички 20.05.2022. године, Бачка Паланка 

Републичко такмичење средњих школа за образовање 

ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у 

кошарци (баскет 3 на 3) 

републички 27.05.2022. године, 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 2022. године, Београд 

 

2) април 2022. године, Крушевац 

 

3) мај 2022. године, Београд 

 

4) април 2022. године, Београд 

 

5) мај 2022. године, Нови Сад 

 

6) мај 2022. године, Панчево 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Савез за школски 

спорт Србије 

Стони тенис 

школски 
у складу са епидемиолошком ситуацијом 

општински 

окружни до 30.10.2022. године 

међуокружни нема 

републички 16 – 17.12.2021. године, Сокобања 

Баскет 3 на 3 

општински 
у складу са епидемиолошком ситуацијом 

окружни 

међуокружни до 14.05.2022. године 

републички 24 – 28.05.2022. године 

Рукомет 

школски 

у складу са епидемиолошком ситуацијом општински 

окружни 

међуокружни 15.04.2022. године 

републички 23 – 27.05.2022. године, Караташ 

Одбојка 

школски 

у складу са епидемиолошком ситуацијом општински 

окружни 

међуокружни до 05.03.2022. године 

републички 14 – 18.03.2022. године 

школски у складу са епидемиолошком ситуацијом 



Кошарка  

 

општински 

окружни 

међуокружни до 01.03.2022. године 

републички 07 – 11.03.2022. године, Караташ 

Футсал 

школски 

у складу са епидемиолошком ситуацијом општински 

окружни 

међуокружни до 15.04.2022. године 

републички 09 – 13.05.2022. године, Караташ 

Атлетика 

 

 

школски 

у складу са епидемиолошком ситуацијом општински 

окружни 

међуокружни до 16.04.2022. године 

републички 16 – 20.05.2022. године, Краљево 

 

Пливање 

 

 

 

 

 

 

 

школски 

у складу са епидемиолошком ситуацијом 

општински 

 

окружни 

 

међуокружни 

 

републички 21 – 25.02.2022. године, Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II МЕЂУНАРОДНИ НИВО 

 

ПРЕДМЕТ 

ТАКМИЧЕЊА 
ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА 

НИВОИ 

ТАКМИЧЕЊА 

КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Славистичко друштво 

Србије 

Гимназија „Јован 

Јовановић Змај”, 

Нови Сад 

Нафтна индустрија 

Србије 

9. НИС олимпијада из руског језика за ученике 

гимназија и средњих стручних школа из Србије, 

Републике Српске и Црне Горе 

међународни 

11.04.2022 - први круг (квалификациони), у школама 

учесника 

 

21.05.2022 – финални круг, Гимназија „Јова Јовановић 

Змај“, Нови Сад, зграда НИС-а, Нови Сад 

МАТЕМАТИКА 
Друштво 

математичара Србије 

Балканска математичка олимпијада међународни април – мај 2022. године 

Међународна математичка олимпијада међународни 06 – 16.07.2022. године, Норвешка 

РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 

Друштво 

математичара Србије 

Балканска информатичка олимпијада међународни Словенија 2022. године 

Међународна информатичка олимпијада међународни 07 – 14.08.2022. године, Индонезија 

ФИЗИКА 
Друштво физичара 

Србије 
Међународна физичка олимпијада међународни јул 2022. године, Белорусија 

ХЕМИЈА 
Српско хемијско 

друштво 
Међународна хемијска олимпијада међународни 10 – 20. 07.2022. године, Тјанђин, Кина 

ГЕОГРАФИЈА 
Регионални центар за 

таленте Београд II 
Интернационална географска олимпијада међународни 01 – 11. 08.2022. године, Париз, Француска 

АСТРОНОМИЈА 
Друштво астронома 

Србије 

Међународна олимпијада из астрономије и 

астрофизике 
међународни 12 – 21.08.2022. године, Кијев, Украјина 

ФИЛОЗОФИЈА 
Српско филозофско 

друштво 
Међународна филозофска олимпијада међународни 21 – 24.05.2022. године, Лисабон, Португал 

 УМЕТНОСТ 

Удружење музичких 

и балетских педагога 

Србије 

Међународно такмичење младих музичара ,,Петар 

Коњовић" 
међународни 05 – 12.05.2022. године, Београд – Нови Сад 

Музичка школа 

„Даворин Јенко“ 
Међународно такмичење „Даворин Јенко" 

међународни 18 – 23. 03.2022. године, клавир и клавирски дуо 

међународни 09 – 17.12.2022. године, дувачки инструменти соло 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Савез за школски 

спорт Србије 

Светско школско првенство у кошарци за ученике и 

ученице (2004/2005/2006) – Београд 2022. 
међународни 25.06 – 03.07.2022. године, Београд 

Светско школско првенство у атлетици  за ученике 

и ученице (2004/2005/2006) – Трабзон 2022. 
међународни 22 – 30.06.2022. године, Трабзон, Турска 

СМОТРЕ УЧЕН 



 

 

СМОТРЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

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 до 15.12.2021. године, достављање радова 

републички 
јануар 2022. године, проглашење, додела диплома и 

награда на Зимском семинару у Београду 

Друштво за српски језик и 

књижевност Србије, 

Вукова задужбина                    

Смотра лингвистичких секција 

ваннаставна активност 

школски до 15. 11.2021. године, достављање документације 

републички 
фебруар 2022. године, проглашење, додела диплома и 

награда на Зимском семинару у Београду 

Друштво за српски језик и 

књижевност Србије, 

Задужбина ,,Десанка 

Максимовић”                    

Смотра литерарних дружина и секција 

ваннаставна активност 

школски до 15. 11.2021. године, достављање документације 

републички 
фебруар 2022. године, проглашење, додела диплома и 

награда на Зимском семинару у Београду 

МАТЕМАТИКА 
Друштво математичара 

Србије 

Кенгур без граница – међународна 

математичка смотра 
међународни почетак јуна 2022. године 

РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 

„Информационе 

технологије – Удружење 

професора Србије”  

ИТ-УПС 

„Дабар” – смотра из рачунарске и 

информатичке писмености 

школски новембар 2021. године 

републички мај 2022. године 

СМОТРА 

УЧЕНИЧКИХ 

ЗАДРУГА СРБИЈЕ 

Савез ученичких задруга 

Србије 

Републичка смотра ученичких задруга 

Републике Србије 
републички мај 2022. године 

СМОТРЕ РАДОВА 

НАУЧНОГ И 

УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

ТАЛЕНАТА 

Регионални центар за 

таленте Београд II 

Смотра истраживачких радова ученика 

средњих школа 
републички  02.04.2022. године - финале 

Регионални центар за 

таленте Бор 

Центар за развој 

креативности „Цезар” 

Национална еколошка олимпијада 

школски до краја фебруара 2022. године 

окружни 13.03.2022. године 

републички 
09 – 10.04.2022. године, у 11 часова -  ОШ „3. 

октобар“, Бор 

Технолошко – металуршки 

факултет, Београд 

Факултет техничких наука, 

Нови Сад 

Најбоља технолошка иновација у Србији – 

„Средњошколске иновативне идеје“ 
Републички  

до 15.03.2022. године – подношење пријава 

 

06.10.2022. године - финале 

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

Организација „Достигнућа 

младих у Србији” 

Смотра ученичких компанија Србије у школској 

2020/2021. години 
окружни 

Југоисточна Србија – 9.03.2022. године, Ниш 

Београдски регион – 16.03.2022. године, Београд 

Војводина – 23.03.2022. године, Нови Сад 

Југозападна Србија – 30.03.2022. године, Крагујевац 

Централна Србија – 31.03.2022. године, Крагујевац 



 

републички мај 2022. године 

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 30.04.2022. године – достављање радова 

до 20.05.2022. године – избор радова 

до 31.05.2022. године – резултати конкурса  

20. 06.2022. године – изложба радова 

УМЕТНОСТ 

Удружење војвођанских 

учитеља, Коло српских 

сестара Бачке епархије, 

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 2022. године 

републички 
14.05.2022. године – Средња техничка школа „Милева 

Марић Ајнштајн“, Нови Сад 

Центар за развој и примену 

науке, технологије и 

информатике 

Ревија кратког ђачког филма - ФИЛМић републички 
мај 2022. године – пријем, селекција, ревија филмића 

и додела награда 

 

Прва крагујевачка 

гимназија 

24. Позоришни сусрети ученика гимназија 

Србије 
републички 

април 2022. године, Прва крагујевачка гимназија, 

Крагујевац 

Ученички центар Београд Републичка ДОМИЈАДА у култури 2022. републички 13 – 15.05.2022. године, Ученички центар Београд 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Дом ученика средњих 

школа „Патријарх Павле“ 
Републичка ДОМИЈАДА у спорту 2022. републички 

13 – 15.05.2022. године, Дом ученика средњих школа 

„Патријарх Павле“, Београд 

РТС и Савез атлетских 

талената Србије 
Крос РТС-а кроз Србију републички 13.05.2022. године 

   

 

 

 

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И 

МИНИСТАР 

 

 

Бранко Ружић 

  

 

 

 



ИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИН 

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОСМОТРЕ 


