Врз основа на член 24 од Статутот на Сојузот на математичари на Македонија (СММ), а согласно мерките на
надлежните органи на Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на Корона
вирусот CoVid 19, Управниот одбор на СММ, на седницата одржана на ден 15.6.2020 година, донесе
ОДЛУКА
за уредување и доуредување на прашањата поврзани со организирање и спроведување на регионалниот и државниот
натпревар за учениците од основното образование и државниот натпревар за учениците од средното образование
во услови кога се на сила мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на
внесување и ширење на Корона вирусот CoVid-19
Предмет на уредување
Член 1
Со оваа одлука се уредува и доуредува организацијата и спроведувањето на регионалниот и државниот
натпревар за учениците од основното образование и државниот натпревар за учениците од средното образование
согласно Правилникот за организирање и изведување на натпреварите по математика во основно образование,
Правилникот за организирање и изведување на натпреварите по математика во средно образование, и мерките на
надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на вирусот CoVid-19.
Организирање и спроведување на регионалниот натпревар за основно образование
Член 2
Регионалниот натпревар за учениците од основно образование ќе се одржи електронски, со времетраење од
120 минути, и ќе започнува во исто време за сите региони. Датумот за одржување на натпреварот ќе го одреди УО на
СММ и ќе биде јавно објавен на веб страницата на СММ. На натпреварот ќе бидат дадени 15 задачи за кои
натпреварувачите ќе треба да ги внесат само конечните одговори. Максималниот број на поени што ученикот може
да ги освои се 100. Сите задачи се во согласност со темите за регионалниот натпревар кои се претходно објавени на
веб страницата на СММ.
Член 3
Натпреварот го организира и реализира Комисијата за натпревари за ученици од основното образование.
Член 4
По завршување на регионалниот натпревар, се изготвуваат прелиминарни единствени ранг - листи по
региони, за секое одделение посебно. Резултатите се објавуваат на официјалната веб страна на СММ.
Член 5
Приговорите се поднесуваат електронски во рок од еден ден по објавување на прелиминарните
резултати до Комисијата од член 3. Комисијата ги разгледува приговорите и за својата одлука електронски
го известува подносителот на приговорот. По одговарање на приговорите, Комисијата составува конечни
ранг - листи и јавно ги објавува на веб страната на СММ.
Член 6
По објавувањето на официјалните резултати од регионалниот натпревар, Комисијата изготвува
единствена ранг - листа на државно ниво по одделенија. Таа листа се состои од поени што се добиваат како
збир од 55% од поените што ученикот ги освоил на општинскиот натпревар и 45% од поените што ученикот
ги освоил на регионалниот (електронски) натпревар. Листите ги усвојува УО на СММ.
Организирање и спроведување на државниот натпревар за основно образование
Член 7
Државниот натпревар за учениците од основно образование ќе се одржи во просториите на Природноматематичкиот факултет во Скопје согласно мерките и протоколите за заштита добиени од надлежните
органи. Датумот за одржување на натпреварот ќе го одреди УО на СММ и ќе биде јавно објавен на веб
страницата на СММ.

Член 8
На државниот натпревар учествуваат натпреварувачи од VI, VII, VIII и IX одделение. Според
просторните можности во согласност со член 7, и единствените ранг - листи на државно ниво од член 6,
Комисијата ги одредува учесниците на државниот натпревар од секое одделение. Списокот со учесници на
државниот натпревар го усвојува УО на СММ и се објавува на веб страницата на СММ.
Член 9
По завршување на државниот натпревар, Комисијата за прегледување на задачите од член 19 од
Правилникот за организирање и изведување на натпреварите по математика во основното образование,
изготвува прелиминарни ранг - листи, за секое одделение посебно. Резултатите се објавуваат на
официјалната веб страна на СММ.
Приговорите се поднесуваат електронски во рок од еден ден по објавување на прелиминарните
резултати до Комисијата за прегледување на задачите. Комисијата ги разгледува приговорите и за својата
одлука електронски го известува подносителот на приговорот. По одговарање на приговорите, Комисијата
составува конечни ранг - листи и јавно ги објавува на веб страната на СММ.
Организирање и спроведување на државниот натпревар за средно образование
Член 10
Државниот натпревар за учениците од средно образование ќе се одржи во просториите на Природноматематичкиот факултет во Скопје согласно мерките и протоколите за заштита добиени од надлежните
органи. Датумот за одржување на натпреварот ќе го одреди УО на СММ и ќе биде јавно објавен на веб
страницата на СММ.
Член 11
По завршување на државниот натпревар, Комисијата за прегледување на задачите од член 19 од
Правилникот за организирање и изведување на натпреварите по математика во средно образование,
изготвува прелиминарни ранг - листи, за секоја година. Резултатите се објавуваат на официјалната веб
страна на СММ.
Приговорите се поднесуваат електронски во рок од еден ден по објавување на прелиминарните
резултати до Комисијата за прегледување на задачите. Комисијата ги разгледува приговорите и за својата
одлука електронски го известува подносителот на приговорот. По одговарање на приговорите, Комисијата
составува конечни ранг - листи и јавно ги објавува на веб страната на СММ.
Завршни одредби
Член 12
Оваа одлука се применува додека се во сила мерките на надлежните органи на Република Северна
Македонија за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот CoVid 19.
Во случај на постоење на неусогласеност на одредени одредби од оваа одлука со мерките и
препораките на Владата и надлежните органи на Република Северна Македонија ќе се применуваат мерките
на Владата и надлежните органи.
Член 13
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување.
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