
Друштво наставника математике 

основних школа Нови Сад 

Дана 03.03.2017., 19:00h до 21:00h 

Нови Сад    

З А П И С Н И К 

са састанка Окружне комисије, одржаног 03.03.2017. године у ОШ „Жарко 

Зрењанин“ у Новом Саду 

 Састанку је присуствовало 9 чланова Друштва наставника математике основних 

школа и то представници: 

 Друштва учитеља; 

 Управног одбора; 

 Извршног одбора; 

 Председник Друштва; 

 

На састанку су се одређивале квоте за пролаз на Окружно такмичење и пласман за 

дипломе. 

На Окружно такмичење из математике пласирали су се ученици основних школа који су на 

општинском такмичењу освојили: 

 IV разред 50 (педесет) и више бодова 

V разред 55 (педесет и пет) и више бодова 

VI разред 45 (четрдесет пет) и више бодова 

VII разред 40 (четрдесет) и више бодова 

VIII разред 40 (четрдесет) и више бодова 

Поред наведених ученика право учешћа на Окружном такмичењу имају и ученици који су 

прошле школске 2015/2016. године на Државном такмичењу или вишем рангу такмичења 

(Балканијада) освојили једно од прва три места под условом да су ове школске године (2016/2017) 

учествовали на Општинском такмичењу. 

Анализирали смо две жалбе ученика петог разреда,једну ученика седмог разреда и једну 

ученика осмог разреда. Две жалбе су делимично усвојене а две нису. Учесници ће бити 

обавештени.  



Предложено је да се сваком члану комисије који буде био ангажован за прегледање  

задатака на Окружном такмичењу додели потврда о истом, на коме ће сваки учесник добити 

одговарајући број поена. Замољене су колеге које желе да учествују у прегледању задатака на 

такмичењу а немају ученике-такмичаре да се пријаве школи домаћину или председнику Друштва. 

 

Комисија је заузела следећи став о пласману за дипломе:  

За ученике III разреда примењује се критеријум: 

1. место: веће од 90, а мање или једнако 100 бодова 

2. место: веће или једнако 80, а мање или једнако 90 бодова 

3. место: веће или једнако 70, а мање или једнако 79 бодова 

похвала : веће или једнако 60, а мање или једнако 69 бодова 

 

За ученике IV  разреда примењује се критеријум: 

1. место: веће или једнако 90, а мање или једнако 100 бодова 

2. место: веће или једнако 75, а мање или једнако 89 бодова 

3. место: веће или једнако 60, а мање или једнако 74 бодова 

похвала: веће или једнако 50, а мање или једнако 59 бодова 

 

За ученике V  разреда примењује се критеријум: 

1. место: веће или једнако 85, а мање или једнако 100 бодова 

2. место: веће или једнако 75, а мање или једнако 84 бодова 

3. место: веће или једнако 65, а мање или једнако 74 бодова 

похвала: веће или једнако 55, а мање или једнако 64 бодова 

 

За ученике VI  разреда примењује се критеријум: 

1. место: веће или једнако 90, а мање или једнако 100 бодова 

2. место: веће или једнако 80, а мање или једнако 89 бодова 

3. место: веће или једнако 70, а мање или једнако 79 бодова 

похвала: веће или једнако 45, а мање или једнако 69 бодова 



За ученике VII  разреда примењује се критеријум: 

1. место: веће или једнако 75, а мање или једнако 100 бодова 

2. место: веће или једнако 65, а мање или једнако 74 бодова 

3. место: веће или једнако 55, а мање или једнако 64 бодова 

похвала: веће или једнако 40, а мање или једнако 54 бодова 

 

За ученике VIII  разреда примењује се критеријум: 

1. место: веће или једнако 85, а мање или једнако 100 бодова 

2. место: веће или једнако 65, а мање или једнако 84 бодова 

3. место: веће или једнако 55, а мање или једнако 64 бодова 

похвала: веће или једнако 40, а мање или једнако 54 бодова 

 

 Интерна проглашења се не могу узети као званична. 

 

 

 

 У Новом Саду, 03.03.2017.                                             Председник Друштва 

                                                                                          Александра Милошевић 


