
Друштво наставника математике 

основних школа Нови Сад 

Дана 09.03.2015. 

Нови Сад , Футошка 5 

 

 

Поштовани директоре, 

 

Сигурно Вам је познато да на територији Новог Сада већ годинама ради и успешно 

функционише Друштво наставника математике основних школа Нови Сад, чији 

је основни задатак остваривање циљева у области математичких и рачунарских наука, 

њихових примена у настави и популаризација ових наука. Такође, као део Друштва 

Математичара Србије, носилац је организације математичких такмичења и стручног 

усавршавања својих чланова. 

Друштво наставника математике основних школа Нови Сад и ове школске године 

организује низ трибина, стручних скупова (за које наставници добијају сертификате и 

бодове стручног усавршавања у установи) и семинара намењених свим наставницима 

математике. 

Можемо се похвалити добрим одабиром квалитетних стручних семинара по 

приступачним ценама (попуст члановима Друштва), за које се увек тражи место више, што 

потврђује прошлогодишњи одобрен семинар под називом „Методичка радионица“ на 

којем су предавачи били еминентни стручњаци са дугогодишњом праксом у настави, из 

Друштва математичара – подружница Ваљево. 

Предност оваквог вида организовања семинара јесте то што школа не мора да плаћа 

сваком наставнику и превоз и смештај ван града као и семинар по пуној цени, него 

Друштво обезбеди да се семинар одржи у Новом Саду са попустом до 50% за чланове 

Друштва, тако да школа и наставник имају вишеструку корист. Свесни смо беспарице у 

којој се налазимо и само нам овакав вид организовања може пружити квалитетан семинар 

у Новом Саду. 

Надамо се да ћете својим колегама, наставницима бити партнер у пружању помоћи 

за њихову стручну едукацију, да ћете имати слуха и разумевања о сврсисходности и 

предности које доноси чланство у Друштву. 

 



Како ћете то учинити? 

 

1. КОРАК 

Друштву наставника математике основних школа Нови Сад ћете послати мејлом (на овај 

мејл са ког Вам шаљемо овај допис – опција „reply“) списак имена наставника математике 

Ваше школе. 

 

2. КОРАК 

Шаљемо Вам предрачун. Чланарина је 1000 динара по наставнику. 

 

3. КОРАК 

Предрачун, заједно са списком наставника и захтевом школе шаљете Градској управи за 

образовање. Како већ имамо позитивно искуство везано за сарадњу са Градском управом 

за образовање, а у вези са плаћањем поменуте чланарине, очекујемо да нам се Ваши 

наставници придруже. 

 

Срдачан поздрав од Друштва наставника математике основних школа Нови Сад 

 

 

 

У Новом Саду, 23.03.2015.       

 

Председник Друштва 

 

Александра Милошевић 

 


