
Д Р У Ш Т В О  З А  С Р П С К И  Ј Е З И К  
И  К Њ И Ж Е В Н О С Т  С Р Б И Ј Е  

Филолошки факултет Универзитета у Београду 

http://drustvosj.fil.bg.ac.rs Студентски трг 3 

Имејл: Тел:  
drustvosj@fil.bg.ac.rs +381 11 32 85 506 

drustvosj.seminari@fil.bg.ac.rs +381 11 4140735 

casopisi.drustvosj@fil.bg.ac.rs  
ПИБ: 102478020 Жиро рачун:205-23421-53 
 

 

 

 

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ 

ПРОФЕСОРИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Обавештавамо вас да ће се Општинско такмичење из српског језика и 

језичке културе одржати уместо у суботу, 19. марта,  у недељу, 20. марта 

2016. у 10.00 часова. 

Према календару такмичења Министарства, ове године општинско 

такмичење из Српског језика и језичке културе поклапа се са окружним 

такмичењем из Математике.  

Пошто смо добили бројне притужбе наставника и родитеља чија деца 

широм Републике Србије учествују на оба такмичења, прво смо покушали са 

померањем сатнице одржавања нашег општинског такмичења са 10 на 13 

часова, о чему су биле обавештене школске управе, а информација о томе је 

била истакнута на сајту Друштва за српски језик и књижевност Србије.  

Међутим, наставили смо да добијамо притужбе, јер деца из мањих места 

не могу стићи да се врате са окружног такмичења из Математике на општинско 

такмичење из Српског језика и језичке културе у сат времена, колико имају 

након горенаведеног померања станица. 

 Добили смо информације да би за неке округе било неопходно 

обезбедити бар 2,5 до 3 сата размака између такмичења (колико би, примера 

ради, било потребно да се са окружног такмичења у Ужицу стигне на 

општинско такмичење у Сјеници). Пошто у том случају такмичење не би могло 

почети пре 15 часова,  наставнике у комисијама за преглед тестова морали би да 

дежурају до касних вечерњих сати у суботу, што је захтев који не можемо пред 

њих стављати. 

Потребно је да свака школа достави школи-домаћину спискове ученика 

петог, шестог, седмог и осмог разреда, који ће учествовати у такмичењу (према 

пропозицијама које се налазе на сајту Друштва за српски језик и књижевност 



Србије или у Информатору), као и списак професора који ће доћи у пратњи 

ученика и имати обавезу дежурства на такмичењу или ће бити у комисији за 

преглед и ревизију тестова. Наведени спискови морају бити оверени 

потписом директора и печатом школе и достављени школи-домаћину до 

четвртка 17. марта 2016. године. Задужени професори за организацију 

такмичења дати су у табели.  

Такође вас молимо да школе које су домаћини општинског ранга овог 

такмичења подсете учеснике такмичења да је неопходно да припреме изјаве 

сагласности у вези са објављивањем имена и презимена ученика који су 

учесници такмичења. Образац ове изјаве налази се на сајту Друштва за српски 

језик и књижевност Србије. Жалбе могу упућивати искључиво предметни 

наставници или шефови стручних актива и то само са електронске адресе своје 

школе у обрасцу за жалбе који је такође доступан на сајту Друштва за српски 

језик и књижевност Србије (на општинском нивоу такмичења жалбе решавају 

изабране комисије у школама-домаћинима). 

Молимо рудоводиоца општинског актива професора српског језика да 

формира комисију за жалбе и приговоре и одговори на њих у року од три дана. 

Комисију треба да чине професори чији су се ученици такмичили. Комисија ће 

радити понедељком и уторком у међусмени. У вези са спорним питањима 

консултоваће се са задуженим представницима Друштва за српски језик и 

књижевност Србије. Коначне резултате комисије ће у облику табеле, према 

броју бодова, са називима школа и именима наставника, бројем одељења и 

именима ученика доставити председнику Београдске подружнице, Јасмини 

Станковић. Изглед табеле биће изложен на сајту Друштва. 

У прилогу дописа достављамо вам табелу са распоредом такмичења у 

београдским основним школама. 

 

 

С поштовањем,  

 

проф. др Зона Мркаљ, 

председник Друштва за српски језик и књижевност Србије 

 


