
Државни семинар 2023. 
 

Традиционални зимски Државни семинар Друштва математичара Србије, који је намењен 
наставницима математике и информатике у основним и средњим школама, одржаће се у 
суботу 14. и недељу 15. јануара 2023. године у просторијама Економског факултета у 
Београду. Семинар ће бити организован хибридно – предавања ће бити одржана уживо (са 
присутним учесницима) а биће и преношена на даљину у реалном времену. 
 
Семинар је под каталошким бројем 405 акредитован код Завода за унапређивање 
образовања и васпитања и сви наставници – учесници семинара за учешће на семинару 
добијају сертификат са 16 акредитованих сати. 
 
У суботу 14. јануара семинар почиње у 11 часова пленарним предавањима, а потом следи 
изборни део програма семинара који ће се реализовати од 14:30 часова. У недељу 15. 
јануара у два термина, од 9 и од 14 часова, биће одржан изборни део програма. Позивамо 
све наше чланове да се пријаве за учешће, као реализатори (видети позив за предаваче) и/или 
као слушаоци. 
 
Програм семинара, са понудом конкретних тема и реализатора биће објављен најкасније 
28.11.2022. Апстракти предавања на Државном семинару за наставнике математике и 
информатике биће доступни учесницима семинара најкасније од 29.11.2021. а опширнији 
материјали ће бити доступни најкасније од 12.1.2023.  
 
Скупштина Друштва математичара Србије ће се одржати у суботу 14.1.2023. са почетком у 19 
часова, а дневни ред Скупштине биће објављен најкасније 23.12.2022. 
 
Котизација за Државни семинар за наставу математике и рачунарства 2023. по једном 
учеснику износи 5 000 динара за наставнике који су чланови ДМС и 10 000 динара за 
наставнике који нису чланови ДМС. Право на попуст имају сви чланови Друштва 
математичара Србије који су чланарину платили у периоду од 25. 1. 2022. до 9.1.2023. године. 
Рок за пријаву учесника (слушалаца) је до 9.1.2023. године, пријава ће бити путем 
електронске форме која ће бити доступна преко сајта ДМС. 
 
Профактура за котизацију за семинар се може  добити преко канцелариjе Друштва 
математичара Србије (телефони: 011 30 36 818, 062 544 444;                     
е-mail: drustvomatematicara@yahoo.com ). Котизација за семинар се уплаћује на текући рачун 
Друштва математичара Србије 340-13536-62. 
 
Чланарина Друштва математичара Србије износи 1 000 динара за годину дана и уплаћује се 
на жиро рачун матичне подружнице или, ако подружница не постоји, на рачун Друштва 
математичара Србије 340-13536-62. Приликом уплате треба испоштовати процедуру описану 
на https://dms.rs/clanovi-dms/. 


