
Поступак у случају да због деобе 6. места није могуће одредити екипу 

за Међународну математичку олимпијаду 

(1) Свако раније учешће ученика на средњошколској Балканској или Међународној 

математичкој олимпијади вреднује се на начин приказан у следећој табели. 

 златна медаља сребрна медаља бронзана медаља похвала ништа од наведеног 

БМО 3 1 0 
−1 за учешће у 3/4. 

разреду; 0 иначе 

−2 за учешће у 3/4. 

разреду; 0 иначе 

ММО 5 3 1 0 
−1 за учешће у 3/4. 

разреду; 0 иначе 

 

(2) За све ученике који деле 6. место примењују се следећи кораци у наведеном реду, све 

док се не издвоји један ученик: 

1. За сваког ученика рачуна се скор добијен збирним вредновањем његових ранијих 

учешћа на БМО и ММО према табели из (1), при чему се узимају у обзир само 

сабирци не мањи од 3; из даљег разматрања се изузимају сви ученици који имају 

тако добијен скор мањи од водећег ученика. 

2. За сваког ученика рачуна се збир бодова са СМО и изборног такмичења, и из даљег 

разматрања се изузимају сви ученици који имају збир мањи од водећег ученика. 

3. Од ученика који су текуће године учествовали на БМО из даљег разматрања се 

изузимају сви који су на БМО остварили мањи број бодова од водећег међу њима; 

од ученика који текуће године нису учествовали на БМО из даљег разматрања се 

изузимају сви који су на СМО остварили мањи број бодова од водећег међу њима. 

4. За сваког ученика рачуна се скор добијен збирним вредновањем његових ранијих 

учешћа на БМО и ММО према табели из (1); уколико водећи ученик има позитиван 

скор, из даљег разматрања се изузимају сви ученици који имају мањи скор од њега. 

5. Из даљег разматрања се изузимају сви ученици за које међу преосталим ученицима 

постоји ученик који је на Државном такмичењу у текућој години остварио већи број 

бодова у истом разреду у истој категорији. 

6. За сваког ученика рачуна се скор добијен збирним вредновањем његових ранијих 

учешћа на БМО и ММО према табели из (1); из даљег разматрања се изузимају сви 

ученици који имају мањи скор од водећег. 

7. Из даљег разматрања се изузимају ученици који су у текућој школској години 

учествовали на БМО. 

(3) Уколико иницијално изједначени ученици конкуришу за више од једног места у екипи, 

након одабира једног ученика према (2), наведени кораци се примењују од почетка на 

преостале ученике у конкуренцији. 

(4) У случају да се ни на описани начин не може одредити екипа, организује се додатно 

изборно такмичење на које се позивају сви иницијално изједначени ученици, без 

претходне селекције по тачкама 1–7. 

 

Поступак у случају да због деобе 6. места није могуће одредити екипу 

за Балканску математичку олимпијаду 

Приступа се процедури описаној под (1)–(4), с том разликом што се под (2) узимају у 

обзир само тачке 1, 4, 5 и 6. 

 

 

Београд, 27. октобар 2019.                                                  Др Бојан Башић, 

председник Државне комисије 


