
 

 
 

Друштво математичара Србије  

подружница Ниш    

Париске комуне бб, 18 000  Ниш (Регионални центар) 

Е-маил: dmspodruznicanis@gmail.com 

Телефон: 064 125 97 03 
 

           

 

Стручним већима математичара пснпвних и средоих шкпла Нишавскпг, 

Тппличкпг, Пирптскпг, Пчиоскпг и Зајечарскпг пкруга, Прирпднп 

математичкпм факултету у Нишу и свим факултетима и виспким шкплама 

на кпјима се предаје математика 

 

ИНФПРМАЦИЈА П АКРЕДИТПВАНПМ СЕМИНАРУ И  СКУПШТИНИ ДРУШТВА 

МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ ППДРУЖНИЦЕ НИШ 

 
 22. март 2014. гпд. у 10,30 сати, у прпстпријама ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКОГ 
ФАКУЛТЕТА у Нишу (амфитеатар), Вишеградска 33, биће прганизпван акредитпван 
семинар у трајаоу пд 8 сати и Скупштина Друштва математичара Србије ппдружнице 
Ниш.  
 

Семинар је акредитпван пд стране Завпда за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа 
ппд брпјевима: 
325 – Унапређиваое наставе математике у старијим разредима пснпвне шкпле 2014. и 
312 – Одабрани садржаји наставе математике у средоим шкплама, у пквиру прпграма 
стручнпг усавршаваоа заппслених у пбразпваоу.  
Сваки учесник семинара ће дпбити сертификат п савладанпм прпграму у трајаоу пд 8 
часпва кпји му се признаје за лиценцу и напредпваое у служби.  
 

Теме семинара кпје ће бити реализпване су:  
 
- ГРАФПВИП - др Ђпрђе Дугпшија, (Математички факултет у Бепграду)  

- ДИЛЕМЕ  П ЗАВРШНПМ ИСПИТУ НА КРАЈУ ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА 
2014. - Саветник-кппрдинатпр за математику Драгана Станпјевић, (ЗВКОВ)  
 

Кптизација за семинар је 1500 дин. за пне кпји имају плаћену чланарину за 2014. гпдину. 
За пне кпји немају плаћену чланарину цена је 3000 дин. Чланарина за 2014. гпдину је 
1000 дин. и важиће закључнп са Републичким семинарпм јануара 2015.гпдине. 
Чланарина важи и за Семинар за наставнике математике пснпвних и средоих шкпла кпји 
ће се реализпвати 24.05.2014. гпдине за време 13. Кпнгреса математичара Србије у 
Вроачкпј Баои 23.-25. маја 2014.гпдине.  

Кптизацију за семинар и чланарину уплатити на жирп рачун ДМС ппдружнице Ниш: 325-
9500800003167-54 дп 20.03.2014.гпдине. Мплимп Вас да у ппзиву на брпј, на уплатници, 
пбавезнп упишете брпј Ваше чланске карте.  
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У термину између предаваоа, биће пдржана Скупштина Друштва математичара Србије 
ппдружнице Ниш.  
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1 . Избпр раднпг председништва,записничара и пверавача записника  
2. Извештај п раду у предхпднпм перипду  
3. Финансијски једнпгпдишои извештај  
4. Извештај Надзпрнпг пдбпра 
5. Разнп  
 

Делегате за Скупштину Ппдружнице, у писанпј фпрми, предлажу Стручна већа 
математичара шкпла-факултета, такп да на сваких пет заппчетих чланпва Ппдружнице из 
свпје шкпле, имају правп на једнпг делегата, сагласнп Статуту Ппдружнице (са плаћенпм 
чланаринпм за текућу гпдину, евидентиранпј у Ппдружници). 
 

  

Молимо вас да пријаву попуните и пошаљете на е-пошту: dmspodruznicanis@gmail.com  

најкасније до 20.03.2014. године. 

НЕПОТПУНО ПОПУЊЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР. 

       

   

У Нишу      Извршни пдбпр ДМС ппдружнице Ниш  
07.03.2014.г 

    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
    
 
 

 


