Друштво математичара Србије
Београд, Кнеза Михаила 35/1
Тел. 011-3036818, факс 011-3036818
http://www.dms.rs/
e/mail: drustvomatematicara@yahoo.com

Извршни одбор ДМС је на својој редовној седници одржаној
у Новом Саду 19. јуна 2020. године, разматрао је следећа питања:
1.

Организација и реализација државних и међународних такмичења у оквиру
ДМС у августу и септембру 2020

2.

Календар такмичења ДМС за школску 2020/21. годину

3.

Летње школе младих математичара

4.

Активности Друштва математичара Србије до фебруара 2021





5.

Издавачка делатност
Изборне активности
Државни семинар
Кадровска питања

Текућа питања

Извршни одбор ДМС је на својој редовној седници одржаној
у Новом Саду 19. јуна 2020. године донео следеће одлуке.

1.
ПРЕДЛОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
У ВЕЗИ СА ОДРЖАВАЊЕМ НЕОДРЖАНИХ ДРЖАВНИХ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Извршни одбор ДМС је на својој редовној седници одржаној
у Новом Саду 19. јуна 2020. године усвојио следеће
ЗАКЉУЧКЕ
1. Неодржана такмичења из математике и информатике из школске 2019/20.
године у организацији Друштва математичара Србије, реализоваће се под
условима:
• да епидемиолошка ситуација буде повољна;
• да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије одобри Предлог ДМС о одржавању неодржаних државних
такмичења.
2. У случају испуњености услова из тачке 1. неодржана државна такмичења из
математике и информатике из школске 2019/20. године у организацији
Друштва математичара Србије, реализоваће се по следећем календару:
Такмичења ученика основних школа из математике
Државно такмичење
(субота 10:00)
Српска математичка олимпијада
(понедељак)
Јуниорска балканска математичка олимпијада (Бугарска)

29.08.2020.
31.08.2020.
???

Државно такмичење је предвиђено на 4 пункта: Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш у
организацији подружница, а уз присуство опуномоћених представника Државне комисије
за такмичења ученика основних школа.
Преглед задатака би се обавио у суботу 29.08. од 14 часова, а жалбе би се решавале на
основу online приговора (субота 20:00 – недеља 08:00) у недељу 30.08. од 9 часова.
Eвентуална СМО би била 31.08.2020. у 11 часова у Математичкој гимназији у Београду.

Такмичења ученика основних школа из рачунарства
Државно такмичење (online)
(понедељак)
Српска информатичка олимпијада - Београд (четвртак)
Балканска јуниорска информатичка олимпијада – Грузија
Европска јуниорска информатичка олимпијада (Кипар))

17.08.2020.
27.08.2020.
01.-07.09.2020.
???

Такмичења ученика средњих школа из математике
Државно такмичење
(субота 10:00)
Српска математичка олимпијада (Београд)
(понедељак - уторак)
Јуниорска балканска математичка олимпијада
(Румунија)
ММО (online)
(Русија)

22.08.2020.
24.-25.08.2020.
октобар ???
октобар ???

Државно такмичење је предвиђено на 4 пункта: Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш у
организацији подружница, а уз присуство опуномоћених представника Државне комисије
за такмичења ученика средњих школа.
Преглед задатака би се обавио у суботу 22.08. од 15 часова, а жалбе би се решавале на
основу online приговора (субота 21:00 – недеља 09:00) у недељу 23.08. од 10 часова.

Такмичења ученика средњих школа из рачунарства
Државно такмичење (online)
(уторак)
Српска информатичка олимпијада
(уторак - среда)
Балканска информатичка олимпијада
(???)
Међународна информатичка олимпијада (online) (???)

21.07.2020.
25.-26.08.2020.
???
???

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“
(јединствено време у целој Европи)
Школска такмичења

(четвртак 10:00)

17.09.2020.

2.
Друштво математичара Србије
Београд, Кнеза Михаила 35/1
Тел. 011-3036818, факс 011-3036818
http://www.dms.rs/
e/mail: drustvomatematicara@yahoo.com

ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
У ШКОЛСКОЈ 2020./21. ГОДИНИ
Такмичења ученика основних школа из математике
Школско такмичење
(петак)
Општинско такмичење
(недеља)
Окружно такмичење
(субота)
Државно такмичење
(субота)
Српска математичка олимпијада
(среда)
Јуниорска балканска математичка олимпијада (???)

04.12.2020.
28.02.2021.
20.03.2021.
24.04.2021.
19.05.2021.
јун 2021.

Математички квиз за ученике основних школа
Школска такмичења
Општинска такмичења
Окружна такмичења
Регионална такмичења
Финално такмичење

(до среде)
(до суботе)
(до понедељка)
(до уторка)
(петак у 10:00)

30.09.2020.
31.10.2020.
30.11.2020.
15.12.2020.
22.01.2021.

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“
(јединствено време у целој Европи)
Школска такмичења
Српска олимпијада “Кенгур без граница”

(четвртак 10:00)
(недеља)

18.03.2021.
06.06.2021.

Такмичења ученика основних школа из рачунарства
Квалификације за окружно такмичење 1
Окружно такмичење
(недеља)
Државно такмичење
(недеља)
Српска информатичка олимпијада
(среда)
Балканска јуниорска информатичка олимпијада (???)
Европска јуниорска информатичка олимпијада (???)

до краја фебруара
14.03.2021.
18.04.2021.
19.05.2021.
??? 2021.
??? 2021.

Квалификације за окружно такмичење ће се обављати преко портала “Петља” у терминима који
ће бити објављени најмање 14 дана пре њиховог почетка.
1

Друштво математичара Србије
Београд, Кнеза Михаила 35/1
Тел. 011-3036818, факс 011-3036818
http://www.dms.rs/
e/mail: drustvomatematicara@yahoo.com

ПРЕДЛОГ КАЛЕНДАРА
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
У ШКОЛСКОЈ 2020./21. ГОДИНИ
Такмичења ученика средњих школа из математике
Општинско такмичење
Окружно такмичење
Државно такмичење А
Српска математичка олимпијада
Државно такмичење Б
Балканска математичка олимпијада (???)
Изборно такмичење за ММО
Међународна математичка олимпијада (???)

(субота)
(субота)
(субота)
(среда-четвртак)
(уторак)
(среда-четвртак)

23.01.2021.
27.02.2021.
20.03.2021.
31.3.-1.4.2021.
18.05.2021.
мај 2021.
25.-26.05.2021.
јул 2021.

Европска математичка олимпијада за девојке
Изборно такмичење
(субота)
Европска математичка олимпијада за девојке (Грузија)

14.11.2020.
09.-15.04.2021.

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“
(јединствено време у целој Европи)
Школска такмичења
(четвртак 10:00)
Српска олимпијада “Кенгур без граница” – Крагујевац (недеља)

18.03.2021.
06.06.2021.

Такмичења ученика средњих школа из рачунарства
Kвалификације (1. део)
(субота)
Kвалификације (2. део)
(субота)
Kвалификације (3. део)
(недеља)
Окружно такмичење
(недеља)
Државно такмичење - Београд
(недеља)
Српска информатичка олимпијада
(уторак - среда)
Балканска информатичка олимпијада (???)
Међународна информатичка олимпијада (Сингапур)

21.11.2020.
19.12.2020.
24.01.2021.
07.03.2021.
28.03.2021.
11.-12.05.2021.
??? 2021.
??? 2021.

3.
3.

Летње школе младих математичара
•

Летња школа младих математичара за ученике основних школа
одржаће се onile програмима у периоду од 10. до 18. 08. 2020.
Цена – 8.000 динара за 8 предавања.
Детаљније информације: http://www.dms-valjevo.org.rs/letnjaskola/

•

Летња школа младих математичара за ученике средњих школа
одржаће се на Дивчибарима у периоду од 10. до 18. 08. 2020.
Цена – 27.000 динара.
Детаљније информације:
https://dms.rs/letnja-skola-mladih-matemticara-2020/
Уколико епидемиолошка ситуација буде неповољна, летња школа ће се
реализовати onile методом. Цена – 9.000 динара.

•

Летња школа програмирања се неће реализовати.

4.
4.

Активности Друштва математичара Србије до фебруара 2021


Издавачка делатност:
Изашла из штампе књига Ђуре Паунића: Функционалне једначине
Наставити редовне активности на сталним издањима.
Нове књиге: В. Ћировић – Ј. Варга: Математика 6,
В. Андрић – Математика 8*



Изборне активности:
Одлуку о расписивању избора и осталим изборним активностима донети
на редовној седници УО ДМС 28.11.2020. или 05.12.2020.



Државни семинар:
13. – 14. фебруар – Економски факултет у Београду



Кадровска питања:
Мандат свим изабраним за најодговорније послове у ДМС
(председници такмичарских комисија, уредници, ...) траје до избора
новог председника ДМС, који ће по избору расписати конкурс за све
неопходне послове у оквиру ДМС.
Председник Друштва математичара Србије
др Војислав Андрић

