
ГРАДСКО/ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,  13. и 14. март 2021. 
 

ШКОЛСКА УПРАВА ШКОЛА –ДОМАЋИН ТАКМИЧЕЊА  ИМЕЈЛ-АДРЕСА 

ВАЉЕВО ОШ ,,Десанка Максимовић“ 
енглески 
ОШ ,,Стојан Новаковић“ 
Шабац  
енглески 
ОШ ,,Краљ А Карађорђевић“ 
Прњавор 
други страни језик 
 

osdesanka.va@gmail.com 
 
 
osstojan@gmail.com 
 
 
 
direktorosprnjavor@yahoo.com 
 

ЗАЈЕЧАР  ОШ ,,Љуба Нешић“ 
сви језици 
 
ОШ ,,Свети Сава“, Бор 
француски, руски немачки 
ОШ ,,3. октобар“, Бор 
енглески 
 

skolaljubanesic@gmail.com 
 
 
ossvetisavabor@hotmail.com 
 
osnovnaskola3oktobоr@gmail.com 
 

ЗРЕЊАНИН ОШ ,,Ђура Јакшић” 
Зрењанин 
енглески  и други страни језик 
ОШ ,,Вuк Караџић” 
Кикинда 
енглески и други страни језик 
ОШ ,,Б. Петров Браца” 
Панчево 
енглески и други страни језик 
 

atr@osdjurajaksic.edu.rs 
director@osdjurajaksic.edu.rs 
 
 
karadzicki@mts.rs 
 
 
 
osbraca@mts.rs 
 

ЈАГОДИНА 
 

ОШ ,,17. октобар“ 
енглески и други страни језик 
 

bmilanovicjagodina@gmail.com 
 
 
 

КОСОВСКА 
МИТРОВИЦА 

ОШ ,,Кнез Лазар“ 
Доња Гуштерица 
енглески 
ОШ „Доситеј Обрадовић“  
Партеш, Гњилане 
енглески 
ОШ „П. Петровић Његош“   
руски 
Гњилане 
ОШ ,,Угљаре"  
руски 
ОШ ,,Свети Сава" 
Косовска Митровица 
француски, енглески 

draganmedadragan@gmail.com 
 
 
d_obradovic.partes@hotmail.com 
 
 
 
osppnjegos@yahoo.com 
 
vesnamartinovic43@gmail.com 
 
miloradjovanovic87@gmail.com 
 

КРАГУЈЕВАЦ ОШ ,,Мома Станојловић“ 
 
 

momakg@eunet.rs 
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сви страни језици  

КРАЉЕВО ОШ ,,Светозар Марковић“  
енглески, француски, немачки 
 

draganasoric82@gmail.com 
 
svetmark.kv@gmail.com 

КРУШЕВАЦ 
 
 

ОШ ,,Јован Јовановић Змај“  
страни језици  

osjjzmajks@gmail.com 

ЛЕСКОВАЦ ОШ ,,Светозар Марковић“ 
енглески   
ОШ ,,Милутин Смиљковић“ 
Винарце 
немачки, француски, руски, 
италијански 
ОШ „Радоје Домановић“ 
Врање  
страни језици 
 

tamarajankovic05@gmail.com  
 
cakicdejan78@gmail.com 
 
 
 
 
osradoje@mts.rs 
 
 
 

НИШ ОШ ,,Иво Андрић“ 
Ниш  
енглески 
ОШ ,,8.септембар“ 
Пирот   
француски, немачки, руски, 
италијански, шпански 
ОШ ,,Милић Ракић Мирко“ 

Прокупље  
енглески 
ОШ ,,Никодије Стојановић Татко“ 
Прокупље  
руски 

 

os.ivoandric@mts.rs 

 
 
os8septembar@gmail.com 

 
 
 
sasajovovic1972@gmail.com 

 
 
srkik72@gmail.com 

 

НОВИ САД ОШ ,,Светозар Марковић Тоза“ 
Нови Сад  
енглески 
ОШ ,,23.октобар“ 
Сремски Карловци 
други страни језик 
ОШ „Змај Јова Јовановић“ 
Рума  
енглески и други страни језик 
 
 

tozans@sbb.rs 
 
 
23.oktobar@gmail.com 
 
 
 
zmajrumadir@gmail.com 
 

ПОЖАРЕВАЦ ОШ ,,Свети владика Николај“ 
енглески и други страни језик 
ОШ ,,Надежда Петровић“  
Велика Плана 
енглески, руски, немачки, француски, 
италијански, шпански 

stigskola@gmail.com 
 
 
wangel.ilic@gmail.com 
 

СОМБОР ОШ ,,Никола Вукићевић“  
Сомбор   

osnikolavukicevic@mts.rs 
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енглески и други страни језик 
ОШ ,,Свети Сава“ 
Суботица 
енглески и други страни језик 
 

 
svetisavasu@mts.rs 
 
 
 

УЖИЦЕ ОШ ,,Нада Матић“ 
Ужице 
енглески и други страни језик 

osnmatic@gmail.com 
 

ЧАЧАК ОШ ,,Ратко Митровић“ 
Чачак 
енглески 
ОШ ,,Момчило Настасијевић“ 
Горњи Милановац 
немачки, руски, француски 
италијански 

skolarmitrovic@gmail.com 
 
osmn@mts.rs 
 

БЕОГРАД ОШ ,,Милош Црњански'” 
енглески и други страни језик 

oscrnjanski@gmail.com 

 

mailto:svetisavasu@mts.rs

