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 Државна комисија за такмичења из математике ученика основних школа, на свом састанку одржаном 12. априла 2019. 
године, разматрала је приговоре на бодовање задатака на окружном такмичењу који су послати у предвиђеном року, али нису 
могли да буду размотрени раније јер, због штрајка у поштама, одговарајући материјал није стигао на време у ДМС. 
Закључено је да се изврши следећа корекција: 
 
Бр. Раз. Ученик-ца Наставник Школа Место Округ Зад. Стари 

поени 
Нови 
поени 

Стари  
збир 

Нови  
збир 

1. 7. Вук Чађеновић Саша Васиљевић Браћа Вилотијевић Краљево Рашки 2 0 10 60 70 
 
Списак приговора који су одбијени као неосновани:  
 
Бр. Раз. Ученик-ца Наставник Школа Место Округ Зад. Стари 

поени 
Нови 
поени 

Стари  
збир 

Нови  
збир 

1. 7. Хелена Малић Јелена 
Самарџић 

Свети Сава Панчево Јужнобанатски 3 0 0 60 60 

2. 6. Јована Медић Витомир 
Марсенић 

Јован Микић Суботица Севернобачки 4 0 0 40 40 
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Државна комисија није разматрала приговоре из следећих категорија: 

• приговори на бодовање задатака ученика 4. и 5. разреда (јер ти радови и нису достављени Државној комисији); 
• приговори на бодовање задатака ученика који имају укупно мање од 40 поена (из истог разлога); 
• приговори којима недостаје потпис предметног наставника и/или печат школе (дакле, не испуњавају прописане услове); 
• приговори који су послати после објављивања потребног броја поена за пролаз на Државно такмичење; 
• један приговор ученика из Борског округа, јер задаци из тог округа још увек нису стигли у ДМС (ради се о приговору који, 

и кад би био у потпуности усвојен, не би том ученику обезбедио пласман на Државно такмичење). 
 
Коначни списак такмичара позваних на Државно такмичење биће објављен на сајту ДМС. 
Државно такмичење ће се одржати у Основној школи «Живко Љујић» у Новој Вароши, ул. Прва нова 18, од 10. до 12. маја 
ове године. Сатница такмичења и детаљи у вези могућности смештаја истакнути су на сајту ДМС. 
 
 
 

проф. др Зоран Каделбург, с.р. 
председник Државне комисије 

У Београду, 12.04.2019. 


