
КАЛЕНДАР СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. 

 

ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Удружење „Дани 

ћирилице”  

 

 

Дечји сабор „Дани ћирилице” 

 

 

 

 

републички 

 

17‒24.5.2016. ‒ Баваниште 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

ОШ „Иван Вушовић”, 

Ражањ 

 

Библииотека „Вук 

Караџић”, Алексинац 

Смотра читалаштва „Читалићи 

2016” 

 

 

школски март 2016. 

општински март ‒ април 2016. 

републички 
21.5.2016. ‒ ОШ „Иван 

Вушовић”, Ражањ 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Друштво школских 

библиотекара Србије 

Такмичење „Читалићи 

кликераши” 

 

 

школски 24.2.2016. 

општински 2.4.2016. 

републички 
21.5.2016. ‒ ОШ „Иван 

Вушовић”, Ражањ 

МАТЕМАТИКА 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Друштво математичара 

Србије 

Кенгур без граница- међународна 

математичка смотра 

 

 

међународни 
17.3.2016. у 10.00 часова 

(јединствено време у целој 

Европи) 
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Министарство 

просвете, науке и 

технолошког развоја 

 

Удружење ликовних 

педагога Србије 

 

 

Смотра ученичког ликовног 

стваралаштва за основне 

школе 

 

републички 

Расписивање конкурса за 

учешће на смотри: 

до краја децембра 2015. 

Достављање радова: 

до 30.4.2016. 

Избор радова: 

у току маја 2016. 

Информације о резултатима 

биће достављене школама 

почетком јуна 2016. 

НАПОМЕНА: Радови остају 

у власништву Музеја 

дечијег ликовног 

стваралаштва. Радове 

доставити на адресу: ОШ 

„Скадарлија”, Француска 

26, Београд, са назнаком за 

Републичку смотру 

ликовних радова. 

међународни  

28.5.2016. ‒ Београд. 

(међународна изложба 

ликовних радова) 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Центар за ликовно 

57. смотра ликовних радова 

ученика основних и средњих 

школа Србије  

(тема:„Сцена,костим, маска, 

лутка”) 

школски до краја априла 2016. 

републички крајем маја 2016. – Нови Сад 
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васпитање деце и 

омладине Војводине, 

Нови Сад 
61. смотра ликовних радова деце 

Србије (тема: „Кретањеʺ)  

 

школски до краја октобра 2015. 

републички 
средина децембра 2015. – 

Нови Сад 

29. смотра ауторског стрипа 

ученика основних школа 

Републике Србије 

 

 

 

школски до краја октобра 2015. 

републички 
средина децембра 2015. – 

Нови Сад 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Удружење војвођанских 

учитеља, Нови Сад 

 

 

 

Дани Николе Тесле 

 

 

 

републички мај ‒ јул 2016. – Нови Сад 

ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Регионално друштво за 

техничко и 

информатичко 

образовање, Зрењанин 

 

 

Техничко стваралаштво из 

роботике и интерфејс 

технологије „РОБО-ИНТ 

Инвент” 

 

општински март ‒ април 2016. 

окружни прва половина маја 2016. 

републички друга половина маја 2016. 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

 

 

републички 

 

 

13.5.2016. у 10.00 часова 
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РТС и Савез атлетских 

талената Србије 

„Александар Петровић” 

Крос РТС-а „Кроз Србију”  

   

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, 

ФЕСТИВАЛИ, САБОРИ, 

СМОТРЕ 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Друштво „Свети Сава”, 

Београд 

Светосавски књижевни и 

ликовни конкурс за ученике 

основних и средњих школа 

Србије, Републике Српске  и 

дијаспоре 

 

 

школски друга половина октобра – 

децембра 2015.  

међународни 

Објављивање резултата и 

уручивање награда обавиће 

се 27.1.2016. у Народној 

библиотеци Србије (за 

књижевни део) и у Дјечјем 

позоришту у Бањалуци (за 

ликовни део). 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

Војвођанско веће за 

подршку талентованим 

ученицима 

 

 

Ја сам за шах! 

 

 

међународни 

 

 

14.5.2016. ‒ ОШ „Мирослав 

Антић”, Палић 

 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Шаховски савез Србије 

Такмичење ученика основних 

школа у шаху 

школски 17‒29.2.2016.  

општински 
12.3.2016. (појединачно) 

13.3.2016. (екипно) 

окружни 
9.4.2016. (појединачно) 

10.4.2016. (екипно) 

републички 
21.5.2016. (појединачно) 

22.5.2016. (екипно) 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Савез учитеља 

 

Смотра стваралаштва учитеља 

у образовно-васпитном процесу 

 

републички  

 

 

18‒19.6.2016 ‒ Београд 
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Републике Србије 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Удружење војвођанских 

учитеља, Нови Сад 

 

 

22. фестивал луткарства 

основних школа (ФЛУОШ) 

 

школски јануар 2016. 

међуокружни 
5.3.2016 ‒ Крагујевац 

12 ‒ 13.3.2016 ‒ Нови Сад 

републички 
21 ‒ 22.4.2016 – Позориште 

младих, Нови Сад.  

међународни 
22 ‒ 24. 4.2016 ‒ Позориште 

младих, Нови Сад.  

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Удружење војвођанских 

учитеља, Нови Сад   

 

Коло српских сестара 

Епархије бачке 

 

Oдбор за веронауку 

Епархије бачке 

 

Центар за ликовно 

васпитање деце и 

омладине Војводине 

 

 

 

„Светосавље и наше доба” 

 

 

 

међународни 

 

 

 

јaнуар ‒ фебруар 2016. – 

Нови Сад 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Центар за развој и 

примену Науке, 

 

  Смотра кратког ђачког филма 

– ФИЛМић 

 

републички крајем маја 2016. 
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Технологије и 

Информатике 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Пријатељи деце Србије, 

Београд 

Такмичење за најбољу дечју 

карикатуру „Мали Пјер” 

општински 
март 2016. 

окружни 
април 2016. 

републички 
24.5.2016. ‒ Београд 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Регионални центар за 

таленте Бор 

 

Центар за развој 

креативности „Цезар” 

 

 

Национална еколошка 

олимпијада 

 

 

 

школски 19.3.2016. 

окружни 24.4.2016. 

републички 22.5.2016. ‒ Бор 

 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Учитељско друштво, 

Лесковац 

 

Смотра сценског учитељског 

стваралаштва 

 

окружни 

Пријава учешћа на смотри:  

до 1.4.2016. 

Достављање материјала:  

до 20.4.2016. 

крај априла и током маја 

2016. 

републички  
  3‒4.6.2016. ‒ Народно 

позориште, Лесковац 

 

КРЕФ (КРеативно Едукативни 

Филмови) 

 

 

међународни  

(категорије: 

1.ЛипДуб. 

2.Едукативни филм ‒ 

Наша најбоља наставна 

април 2016. ‒ Београд 
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пракса. 

3.Мinecraft фестивал.) 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Основна школа „Марија 

Трандафил”, Ветерник 

 

Наша срца куцају у истом ритму 

 

 

 

окружни 

 

прва половина априла 2016. 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Oсновна школа „Бора 

Станковић”, Каравуково 

 

Републичка смотра 

стваралаштва ученика основних 

школа „Под истим небом нашег 

дома” 

 

школски фебруар 2016. 

окружни  март 2016. 

републички април 2016. 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Удружење грађана 

Креатива, Горња 

Топлица 

  

Смотра дечјег филмског, 

драмског, ликовног и литерарног 

стваралаштва ‒ „Креативна 

чаролија” 

 

републички 

27.5.2016. ‒ ОШ „Милан 

Ракић” и СШ „Мионица”, 

Мионица 

 

међународни 

 

 

28.5.2016. ‒ ОШ „Милан 

Ракић” и СШ „Мионица”, 

Мионица 

„KР-Е-ДА ‒ Креативно-

едукативни дани”  
републички 30.9.2016. ‒ Бања Врујци 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

Удружење просветних 

радника Мађара 

Северне Бачке 

 

XV уметничко такмичење 

ученика основних школа (од 2. до 

8. разреда) на мађарском 

наставном језику као 

ваннаставна активност 

школски до краја фебруара 2016. 

окружни 
3.4.2016. – ОШ „Мајшански 

пут”, Суботица 
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО  

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

 „Информационе 

технологије – Удружење 

професора Србије”  

 

 

 

Међународна смотра из 

рачунарске и информатичке 

писмености „Дабар”   

 

      

школски  

(5‒8. разред основне 

школе) 

школски  

(1‒4. разред основне 

школе) 

 

16‒20.11.2015. – у школама 

учесницама 

 

23‒27.11.2015. – у школама 

учесницама 

  

републички 

(5‒8. разред основне 

школе) 

 

школски  

(1‒4. разред основне 

школе) 

20. 2. 2016. 

Смотра се одржава 

истовремено у Крушевцу, 

Београду, Нишу и Новом 

Саду.   

 

 

УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 

СРБИЈЕ 

 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Савез ученичких 

задруга Србије 

 

 

20. републичка смотра ученичких 

задруга Републике Србије 

 

 

републички 

 

 

мај 2016. 
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ПРЕДМЕТ СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ СМОТРЕ НИВОИ СМОТРЕ 
КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА 

(ДАТУМ, МЕСТО И ДР.) 

ТАКМИЧЕЊЕ 

ТАЛЕНАТА 

 

 

 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Систем регионалних 

центара за таленте 

Републике Србије 

Такмичење талената по 

наставним областима 

(предметима) и узрасту 

  

окружни 8.5.2016. 

републички 28.5.2016.  

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја 

 

Регионални центар за 

таленте ‒ Бор 

 

Центар за развој 

креативности „Цезар” 

Државно првенство 

истраживачких радова основаца 
републичи 

23‒24.4.2016. – ОШ „3. 

октобар”, Бор 

 

Талентос – републичко такмичење 

талентованих основаца 

 

 

школски до 31.1.2016. 

општински од 1.2.2016. до 30.4.2016. 

међуокружни 14.5.2016. 

републички 4‒5.6.2016. – Бор  

  

 

 


