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 Директору школе 

Професорима српског језика и књижевности 

 

 

 Обавештавамо Вас да ће Општинско такмичење из српског језика и 

језичке културе ученика средњих школа бити одржано у суботу 19. марта 2016. 

године са почетком у 14 часова. 

Према календару такмичења Министарства (који се уређује почетком 

сваке школске године), ове године Oпштинско такмичење из српског језика и 

језичке културе за средње школе поклапа се са Ускршњим распустом у 

Војводини. Да бисмо избегли тај пропуст (није важно чији), а у договору с 

Министарством просвете, датум такмичења је промењен. Ово је било веома 

тешко учинити, а да сви буду задовољни. Неко ће рећи да је померање 

такмичења недељу дана раније исто толико дана мање за припрему ученика. 

Такмичење нисмо могли померити за недељу дана касније (на 2.04. или 3.04), 

јер тог викенда већ имамо следећа два заказана такмичења за ученике основних 

школа, а размак између општинског и окружног нивоа такмичења не сме бити 

краћи од две недеље. Истог дана, у суботу 19. марта, раније пре подне ће се 

одржати такмичења из познавања страних језика, те је зато време почетка 

израде теста из Српског језика одложено на 14 часова. 

 

 У прилогу дописа достављамо Вам табелу са називима школа које ће бити 

домаћини Општинског такмичења и свим неопходним подацима за ступање у 

контакт. 

 

 Потребно је да свака школа достави школи-домаћину списак ученика 

првог, другог, трећег и четвртог 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 

пет дана пре почетка такмичења. Задужени професори за организацију 

такмичења дати су у табели. Школа-домаћин треба да обавести и све приватне 

школе са територије за коју организују такмичење. 
 



Молимо рудоводиоца актива професора српског језика школе-домаћина 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. 

 

 Истовремено Вас обавештавамо да ће, на дан такмичења, од 15.30 до 

17.30 часова на Филолошком факултету, у Друштву за српски језик и 

књижевност Србије, дежурати састављачи тестова поред телефона број: 

(011)328-55-06. 

 

Свим учесницима и њиховим професорима желим много успеха на 

Општинском такмичењу. 

  

С поштовањем, 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА 

 
проф. др Зона Мркаљ 

 


