
МЕЂУНАРОДНО 
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"НЕМАЊИЋИ" 

 

 

Учесницима међународног квиз такмичења „Немањићи“ 

 

Поштовани,  

            Желимо да Вас обавјестимо да сте испунили формалне услове за такмичење и да 

Вам се захвалимо на учешћу у првом српском међународном квиз такмичењу. 

          Обавјештавамо Вас да ће се прво елиминационо „online“ квиз такмичење одржати 

03.12.2019. године с почетком у 10 часова по средњеевропском времену. Педесет 

најбоље пласираних екипа имаће прилику да се такмиче у другом елиминационом 

такмичењу које ће се одржати 24.12.2019. године с почетком у 10 часова по 

средњеевропском времену. Осам најбоље пласираних екипа у том другом такмичењу 

такмичиће се у два полуфинална квиз такмичења у Београду, почетком 2020. године. 

 Као додатни материјал за припрему такмичења припремили смо неколико 

“online” тестова које такмичари могу по жељи решавати наредних дана до почетка 

званичног такмичења. Ове тестове можете наћи на следећој адреси: 

https://nemanjici.kviziracija.net 

 За решавање ових припремних тестова, као и званичних елиминационих тестова, 

екипе ће морати да унесу свака своју шифру и своје корисничко име.  Корисничко име и 

шифра ће Вам бити достављене на email адресу преко које је екипа пријављена. 

Пожељно је да свака екипа испроба своје корисничко име и шифру пре званичног 

такмичења како би били сигурни да ће на самом такмичењу све функционисати како 

треба. 

           Желимо да Вам скренемо пажњу на следеће детаље:  

 Свака екипа је дужна да обезбједи исправан рачунар, чист од вируса, са инсталираним 

Google-Chrome претраживачем. 

 Свака екипа ради тест из организације одакле је пријављена. (нпр. Ако је екипу 

пријавила школa тест се ради у школи уз надзор одговорне особе. Ако је екипа из 

https://nemanjici.kviziracija.net/


црквене општине или цркве тестирање ради у парохијском дому уз надзор 

вјероучитеља или свештеника и на крају ако је екипа пријављена испред 

удружења, заједнице, клуба и слично тестирање ради у просторијама наведених 

организација. 

 Строго је забрањено тестирање радити по кућама, кафићима и слично. Такве 

екипе биће дисквалификоване. 

           Обавјештење о дужини трајања „online“ теста добићете непосредно пред 

такмичење. 

           Питања у тесту највећим дијелом биће из материјала који је припремио 

организатор, која се налазе на сајту фондацоије (са чим сте већ упознати) и која сте  

преузели. 5-10% питања биће из друге литературе као што Вам је речено у 

пропозицијама такмичења.  

             Ако послије другог круга, има више екипа са истим бројем бодова, те екипе ће 

се такмичити у следећем кругу, све док не дођемо до осам екипа које ће се такмичити 

јавно у полуфиналу у Београду. На пример, ако после другог круга такмичења екипе на 

позицијама 6-10 имају исти број бодова, тј. деле шесто место, првих пет свакако ће ићи 

у полуфинале а екипе које деле 6. место ће се поново такмичити у онлајн тесту како би 

се између њих издвојиле три најбоље екипе које ће ићи у полуфинале. 

           Резултати такмичења биће објављени у року од 24 часа на сајту фондације 

послије завршеног такмичења. 

           Позивамо све екипе да се придруже нашој facebook старници „Међународно квиз 

такмичење Немањићи“ како би пратили обавјештења о такмичењу. 

            

 

С поштовањем,  

 

 

Организациони одбор 

Проф. Здравко Мочевић 


