
 
 
 

               Друштво математичара Србије  

подружница Ниш   
         Париске комуне бб, 18 000  Ниш (Регионални центар) 

        Е-маил: dmspodruznicanis@gmail.com 
   Телефон: 064 125 97 03 

 ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ                                Република Србија 
 ПОДРУЖНИЦА НИШ                        МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 
 Париске комуне бб, 18000 Ниш                               НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА   

                                  ШКОЛСКА УПРАВА НИШ 
 
 
 
 
 
 
 

                   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОКРУЖНОГ  ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ         
- директору школе – 

 
 

     ПРЕДМЕТ:  Обавештење о одржавању Окружног  такмичења из 
математике за ученике од IV до VIII разреда 
основне школе у школској 2016/2017. години.  

 
Окружно такмичење из математике за ученике од IV до VIII разреда основне 

школе, одржаће се у суботу 25.03.2017. године са почетком у 10 сати.  

За ученике III разреда такмичење се завршава на општинском нивоу. 

Окружно такмичење ће се одржати:  

 за ученике IV разреда у ОШ „Мирослав Антић“ у Нишу, ул.  Књажевачка 156; 
тел. 018 570829 ; E-mail: osmika.antic@gmail.com ;  
 

 за ученике од V до VIII разреда у ОШ „Учитељ Таса“ у Нишу, ул. Рајићева 24, 
тел.018 522834; E-mail: uctasa@gmail.com . 

Школе учеснице су у обавези да доставе: Оверене спискове ученика по разреду, 
школи у којој ће се такмичење одржати, и ДМС подружници Ниш на 
dmspodruznicanis@gmail.com, најкасније до 22.03.2017. године. 

 За Окружно такмичење су се пласирали ученици који су на Општинском 
такмичењу освојили следећи број бодова: 

   IV разред - 50 и више бодова  

    V разред - 40 и више бодова 

   VI разред - 30 и више бодова 

  VII разред - 30 и више бодова 

 VIII разред - 40 и више бодова 

 

 dmspodruznicanis@gmail.com 
 Ниш, 07. 03. 2016. 
 Број 05/2017 

 



 - Ученици седмог и осмог разреда основне школе који су у претходној години 
учествовали и освојили I, II или III награду , у текућој школској години стичу право учешћа на 
такмичењу које је за један ступањ ниже од највишег на коме су учествовали и освојили награду. 
Ученици на које се односи ово правило морају учествовати на свим нижим нивоима такмичења 
у текућој години. 
 

 Свака школа је у обавези да упути на сваких започетих  20 ученика по 
једног наставника за дежурство.   

 За ученике од 5. до 8. разреда за рад у комисији наставника одређује 
Извршни одбор ДМС-а подружнице Ниш, а за ученике 4. разреда Извршни 
одбор Учитељског друштво Ниша. 

 У званичном списку за пријављивање ученика за такмичење назначити име и 
презимe задуженог учитеља/наставника/ за дежурство. 

 Молимо Вас да након одржаног такмичења сачините извештај о постигнутим 
резултатима свих ученика по разредима и доставите на адресу: 
 
                                         Министарство просвете,науке и технолошког развој 
                                                                  Школска управа Ниш 
                 Ул. Страхињића Бана бб 
           Тел. 018/505-106; факс:018/523-742, 

E-mail:  office@nis.edu.rs 
      За Милену Мишић 

 
У Нишу, 08.03.2017.године 

 
 

ДМС-Подружнциа Ниш      Просветни саветник 
Председник такмичарске комисије Милена Мишић 
Славољуб Милосављевић    


