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ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
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serbiacf@verat.net 

УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 
ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Овим Упутством уређују се: циљ, задаци, нивои, организација и пропозиције такмичења (као ваннаставне 

активности) ученика основних школа Републике Србије у шаху, вредновање и награђивање постигнућа ученика, 
финансирање, праћење и извештавање о одржаним такмичењима. 

Предмет такмичења 
Предмет такмичења је: шах (као изборни предмет и као ученичка шаховска секција основне школе). 

Организатор такмичења 
Организатор такмичења је Шаховски савез Србије, у сарадњи и на основу овлашћења Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије, датог у Календару такмичења и смотри ученика основних школа за 
школску 2016/2017. годину (број: 611-00-02160/2016-03, од 19. 12. 2016. године). 

Назив такмичења 
Назив такмичења је: Такмичење ученика основних школа у шаху. 

Циљеви такмичења 
Циљеви такмичења су: афирмација образовно-васпитног рада и постигнућа ученика; подизање квалитета 

образовања; популаризација шаха; дружење; награђивање и похваљивање. 
Задаци такмичења 

Задаци такмичења су: 
1) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика; 
2) рангирање нивоа постигнућа ученика. 
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II ВРСТЕ И КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ПО НИВОИМА 

Врсте такмичења 
Врсте такмичења по нивоима су: 

1) појединачно (на сваком нивоу такмичења у 16 група), две групе (1. Ученице; 2. Ученици), по сваком 
узрасту - разреду (I – VIII): 

- школско: 
Узрасне групе - разреди Групе 

I II III IV V VI VII VIII 
         
1. Ученице         
2. Ученици         
         

- општинско, окружно и републичко: 
Нивои такмичења 1. група: Ученице 2. група: Ученици 

   

Општински по 3 првопласиране из 
сваког разреда школе 

по 3 првопласирана из 
сваког разреда школе 

Окружни/градски/међуокружни (регионални) по 3 првопласиране из 
сваког разреда општине 

по 3 првопласирана из 
сваког разреда општине 

Републички по 3 првопласиране из 
сваког разреда округа 

по 3 првопласирана из 
сваког разреда округа 

   

2) екипно, по две школске екипе, са по две ученице (и једна резерва) и по четири ученика (и 2 резерве): 

Нивои такмичења 1. Екипа ученика школе 
(4 ученика + 2 резерве) 

2. Екипа ученица школе 
(2 ученице + 1 резерва) 

   
Општински по 1 екипа из сваке школе по 1 екипа из сваке школе 

Окружни/градски/међуокружни (регионални) по 3 првопласиране екипе 
из сваке општине 

по 3 првопласиране екипе 
из сваке општине 

Републички по 3 првопласиране екипе 
из сваког округа 

по 3 првопласиране екипе 
из сваког округа 
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Календар одржавања такмичења по нивоима 
Календар одржавања такмичења по нивоима дат је у следећој табели: 

Нивои такмичења Календар одржавања (датум, место и др.) 

  
Школски до 31. 01. 2017. (само појединачно) 
Општински 26. 02. 2017. у 1300 h: појединачно и екипно 

Окружни/градски/међуокружни (регионални) 18. 03. 2017. у 1400 h: појединачно 
19. 03. 2017. у 1000 h: екипно 

Републички 30. 04. 2017. у 1400 h: појединачно и екипно 
  

III НОСИОЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА 

Организациони одбори 
Носиоци организације и одговорности за сва финансијска, техничка и организациона питања такмичења, на 

свим нивоима, су Организациони одбори, чији су основни састави дати у следећој табели: 

Нивои такмичења Носиоци организације (и Организационог одбора) такмичења 

  

Школски Директор школе, наставници који у школи изводе наставу из изборног предмета ''шах'', или 
руководе ученичком шаховском секцијом и повереник, кога именује општински координатор; 

Општински Директор школе домаћина, наставник који у школи изводи наставу из изборног предмета 
''шах'', представник локалне самоуправе и координатор, кога именује Шаховски савез Србије; 

Окружни/градски Директор школе домаћина, наставник који у школи изводи наставу из изборног предмета 
''шах'', представник Школске управе и координатор, кога именује Шаховски савез Србије; 

Републички Директор школе домаћина, наставник који у школи изводи наставу из изборног предмета 
''шах'', представник Министарства просвете и координатор, кога именује Шаховски савез 
Србије. 

  

Координација такмичења 
Шаховски савез Србије именује координаторе (за координацију такмичења на општинском, окружном и 

републичком нивоу), а општински координатори именују поверенике (за анимацију такмичења на школском нивоу). 
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Школе домаћини такмичења 
Домаћини такмичења су основне школе, које добровољно прихвете заједнички предлог координатора 

Шаховског савеза Србије и: 1) за Општинско такмичење: надлежног органа јединице локалне самоуправе; 2) за 
Окружно такмичење: представника Школске управе; 3) за Републичко такмичење: представника Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

IV ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА 
Правила такмичења 

Сва такмичења ученика у шаху одржавају се по ФИДЕ Правилима шаха, E. I. 01 A, са допунама од 01. 07. 
2014. године; темпо игре: 15 min по играчу, за целу партију; систем игре: Швајцарски (са компјутерским 
паровањем) или једнокружни Бергеров систем (зависно од броја учесника такмичења у групи). 

Суђење 
Суђење на свим такмичењима ученика, изузев школског, обављају лиценциране шаховске судије, које 

именују кординатори такмичења. 
Дужности судије на такмичењима су нарочито следеће: 

1) проверава погодности просторија за игру (пространства, осветљења, загревања, вентилације и сл.); 
2) брине се, у сарадњи са координатором, да се обезбеди потребан инвентар (столови, столице, шаховске 

гарнитуре, сатови, и др.); 
3) организује извлачење стартних бројева и обавља паровање такмичара за сва кола такмичења; 
4) брине се о сатници такмичења и примени Правила игре (и свих других прописа) ФИДЕ; 
5) доноси, у првом степену, одлуке о свим споровима у току такмичења; 
6) води сву потребну евиденцију и документацију такмичења; 
7) доставља кординатору, по завршетку такмичења, у предвиђеном року, извештај о резултатима и 

целокупну документацију такмичења. 
Одређивање пласмана на појединачном такмичењу 

На појединачном такмичењу, победник групе је такмичар који сакупи највише поена. 
Победа у мечу доноси 1 поен, нерешен резултат 0,5 поена, а пораз 0 поена. 

Додатни критеријуми за деобу места на појединачном такмичењу по Бергеровом систему 
Уколико се на крају појединачног такмичења (организованог по Бергеровом систему) у групи деси да два или 

више учесника имају исти број поена, да би се одредило ко је од њих боље пласиран (због пласмана и награде), 
узимају се у обзир (редом) следећи критеријуми: 
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1) Већи број партија одиграним црним фигурама; 
2) Резултати играча у истој групи поена; 
3) Која систем (број поена који је учесник освојио против противника чији скор на такмичењу износи 50% 

и више од могућих поена); 
4) Сонеборн-Бергеров коефицијент (збир освојених поена противника које је играч победио и 50% 

освојених поена противника са којима је играо нерешено); 
5) Већи број победа; 
6) Жреб (једноставним жребањем се одређује ко је бољи). 
Додатни критеријуми за деобу места на појединачном такмичењу по Швајцарском систему 

Уколико се на крају појединачног такмичења (организованог по Швајцарском систему) у групи деси да два 
или више учесника имају исти број поена, да би се одредило ко је од њих боље пласиран (због пласмана и 
награде), узимају се у обзир (редом) следећи критеријуми: 

1) Buchholz (збир поена које су освојили противници учесника, са којима је учесник играо, без обзира на 
резултате које је против њих постигао); идеја је да више вреди исти број бодова постигнут против бољих играча на 
турниру, него против лошијих); 

2) Buchholz средишњи (исто као и Buchholz, али без резултата најјачег и најслабијег противника); 
3) Прогрес (збир сопствених поена играча након сваког кола); 
4) Сонеборн-Бергеров коефицијент (збир поена противника које је учесник победио и половине поена 

играча са којима је учесник ремизирао). 
Одређивање пласмана на екипном такмичењу 

На екипном такмичењу, победник је екипа која сакупи највише меч бодова. 
Победа у мечу доноси 3 бода, нерешен резултат 1 бод, а пораз 0 бодова. 

Додатни критеријуми за деобу места на екипном такмичењу 
Уколико се на крају екипног такмичења деси да две или више екипа имају исти број меч бодова, да би се 

одредило која је од њих боље пласирана (због пласмана и награде), узимају се у обзир (редом) следећи 
критеријуми: 

1) већи број освојених поена (у случају да две или више екипа имају исти број меч бодова, одлучује збир 
освојених поена појединих екипа, тако да предност има екипа која има више освојених поена); 

2) бољи међусобни резултат екипа које деле место; 
3) бољи успех по Сонеборн-Бергеровом коефицијенту, примењеном на меч бодове (који се примењује тако 

што се саберу сви освојени поени противничке екипе које је екипа победила и 50% освојених поена противничких 
екипа са којима је екипа играла нерешено); 
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4) ФИДЕ Сонеборн – Бергеров коефицијенат (који се рачуна као збир производа поена противничке екипе 
и резултата који је екипа постигла против те противничке екипе); 

5) жреб. 
Објављивање резултата и жалбе 

Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе, у дану одржавања такмичења. 
Наставник, ученик и школа могу да поднесу жалбу на вредновање резултата, Комисији за жалбе, коју 

формира организациони одбор такмичења. 
Комисија је дужна, по објављеним привременим резултатима, да истог дана размотри жалбу и о томе обавести 

подносиоца. 
Коначна ранг листа сачињава се после разматрања жалби и доношења Решења, а објављује се на огласној 

табли школе, у дану такмичења. 
Све накнадне жалбе, које се односе на такмичење, подносе се кординатору такмичења. 

V ВРЕДНОВАЊЕ И НАГРАДЕ 

Награде и признања 
Ученици који на појединачном и/или екипном такмичењу освоје прво, друго или треће место, добијају од 

Организационог одбора такмичења: дипломе, медаље и награде. 
Образац дипломе прописује Организациони одбор такмичења. 
Наставници-ментори од Организационог одбора такмичења добијају: захвалнице и награде. 
Директор школе, у складу са Статутом школе, може посебно да награди наставника и ученика за постигнуте 

резултате на такмичењу. 
Организациони одбор такмичења може да утврди и друге врсте награда учесницима такмичења, као и награде 

донатора и спонзора. 
Дипломе до Републичког нивоа потписује представник Организационог одбора такмичења и директор школе 

домасћина, а на Републичком нивоу Министар просвете и директор школе домаћина. 

VI ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

Финансирање такмичења врши се у складу са чл. 157. (из средстава буџета Републике Србије) и 159. (из 
средстава буџета јединице локалне самоуправе)  Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15). 

Котизација 
Такмичење ученика у шаху се организује без котизације учесника. 
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Трошкови репрезентације 
Припрема и организација такмичења реализоваће се у образовно-васпитним установама, где се не признаје 

репрезентација. 
Финансијски планови такмичења 

Школе домачини и школе учеснице такмичења су дужне да донесу Финансијске планове за реализацију 
такмичења у шаху ученика у школској 2016/2017. години, у складу са оријентационим подацима који су дати у 
следећим табелама: 

Ред. 
бр. 

ПЛАН ПРИХОДА 
Појединачно 
такмичење 

[din/učeniku] 

Екипно 
такмичење 
[din/ekipi] 

    
1. Приход из Буџета Републике Србије 7.500,00 15.000,00 
2. Приход из Буџета јединица локалне самоуправе 7.500,00 15.000,00 
    

 
Ред. 
бр. ПЛАН РАСХОДА 

Појединачно 
такмичење 

[din/učeniku] 

Екипно 
такмичење 
[din/ekipi] 

    
1. Трошкови такмичења школа на школском нивоу 1.000,00 2.000,00 
2. Трошкови такмичења школа домаћина на општинском нивоу 2.000,00 4.000,00 
3. Трошкови такмичења школа учесница на општинском нивоу 2.000,00 4.000,00 
4. Трошкови такмичења школа домаћина на окружном нивоу 4.000,00 8.000,00 
5. Трошкови такмичења школа учесница на окружном нивоу 4.000,00 8.000,00 
6. Трошкови такмичења школа домачина на републичком нивоу 8.000,00 16.000,00 
7. Трошкови такмичења школа учесница на републичком нивоу 8.000,00 16.000,00 
    

Захтев за аконтациона средства 
Школе домаћини и школе учеснице такмичења могу доставити надлежним органима јединица локалне 

самоуправе и Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије захтеве за аконтациона 
средства за такмичења, уз доставу оригиналних предрачуна и профактура, или њихових оверених фотокопија. 
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Финансијски извештај 
Код коначне исплате финансијских средстава такмичења, школе домаћини и школе учеснице такмичења су 

дужне да надлежним органима јединица локалне самоуправе и Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије поднесу коначни финансијски извештај за наменско трошење средстава, као и 
оригиналне рачуне и уговоре, или њихове оверене фотокопије. 

Обезбеђење средстава из других извора 
Школе домаћини и школе учеснице такмичења су дужне да из других извора обезбеде и остала средства која 

им недостају, према њиховим финансијским плановима за реализацију такмичења и да, пре почетка такмичења, 
све уговоре о спонзорству објаве на интернет страници своје школе. 

Копије свих уговора о спонзорству саставни су део Извештаја о одржаном такмичењу, које школе домаћини и 
школе учеснице достављају надлежним органима јединица локалне самоуправе и Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 

VII ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ СА ТАКМИЧЕЊА 

Достава резултата 
Организациони одбори такмичења достављају електронским путем Шаховском савезу Србије, надлежним 

органима јединица локалне самоуправе и Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
Извештај о резултатима за све нивое такмичења, у року од седам дана по одржаном такмичењу, на основу Упутства 
које им доставља Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Резултати такмичења објављују се на интернет страницама Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и Шаховског савеза Србије.. 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Школе домаћини и школе учеснице планирају такмичење ученика у шаху својим годишњим програмима рада, 
а организују их у складу са Календаром Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

У Београду, 
17. 01. 2017. године 

 Заступници 

Мирослав Копања            
Иван Живковић 

 


