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 (УО) на СММ, на седницата одржана на
ден 21.12.2021 година, донесе

ОДЛУКА
за уредување и доуредување на прашањата поврзани со организирање и спроведување на
општинските, регионалните и државните натпревари
за учениците од основното и средното образование во учебната 2021/22 година
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 општинските,
регионалните и државните натпревари за учениците од основното и средното образование во
учебната 2021/22 година 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 општинските натпревари за основно и средно образование
Член 2
Општинските натпревари за учениците од основно и средно образование во учебната
2021/2022 година ќе се одржат електронски на 19 февруари 2022 година. Датумот на одржување на
општинските натпревари е јавно објавен на веб страницата на СММ.
Натпреварите ќе се спроведат преку платформата Microsoft Teams. Натпреварувачите ќе
решаваат со вклучени камери и микрофони, а ќе треба да ги внесат само конечните одговори на
зададените задачи. Задачите ќе бидат во согласност со темите за општински натпревари кои
претходно ќе бидат објавени на веб страницата на СММ. Максималниот број поени што ученикот
може да ги освои се 100.
Пријавувањето за општинските натпревари за основно и средно образование се врши
најдоцна до 7 февруари 2022 година до 22 часот, преку пополнување на електронска пријава која
се објавува на веб страницата на СММ. Во електронската пријава задолжителено се внесува и
адресата на ученикот од платформата Microsoft Teams, со наставка @schools.mk. За оние ученици
кои не се вклучени во националната платформа за учење и немаат ваква адреса, на тоа поле треба
да внесат активна email адреса, со која носители на сметка на Teams, со право на додавање на
ученик гостин, ќе ги вклучат на платформата со цел надгледување на натпреварот. Со
електронската пријава се прикачува и потврда за уплатена котизација. Котизацијата од 150 денари
за општинскиот натпревар се уплаќа на сметката на СММ која може да се најде на веб страницата
на СММ, а со цел на дознака Котизација за општински натпревар за основно, односно средно
образование. Согласно Правилникот за организирање и изведување на натпреварите по
математика во основно, односно средно образование, нема ограничување на бројот на пријавени
ученици по училиште. Списоците со пријавени ученици за општинските натпревари ќе бидат јавно
објавени на веб страницата на СММ.

Член 3
Општинскиот натпревар за основно, односно средно образование, го организира и
реализира Комисијата за натпревари за ученици од основното образование, односно средно
образование. Овие Комисии ќе го одредат: бројот на задачите, почетокот и времетраењето на
соодветните општински натпревари, како и сите останати детали околу спроведувањето на
натпреварите. Сите овие информации, соодветните Комисии ги доставуваат до УО на СММ,
основните и средните училишта и се објавуваат на веб страницата на СММ.
Член 4
По завршување на општинските натпревари за основно и средно образование, соодветните
Комисии изготвуваат прелиминарни ранг - листи по општини, за секое одделение, односно година
посебно. Резултатите се објавуваат на веб страницата на СММ.
Член 5
Приговорите се поднесуваат електронски во рок од еден ден по објавување на
прелиминарните резултати до соодветната Комисијата од член 3. Комисијата ги разгледува
приговорите и за својата одлука електронски го известува подносителот на приговорот. По
одговарање на приговорите, Комисиите изготвуваат конечни ранг - листи по општини, за секое
одделение, односно година посебно, и јавно ги објавуваат на веб страницата на СММ.
Член 6
По објавувањето на официјалните резултати од општинските натпревари, соодветната
Комисија изготвува единствена ранг – листа на државно ниво по одделенија, односно години. На
регионалниот натпревар учествуваат прворангираните ученици на општинскиот натпревар од
секоја општина и од секое одделение, односно година. Соодветната Комисија ја дополнува листата
на учесници на регионалниот натпревар со најдобрите ученици од единствената ранг листа на
државно ниво од секое одделение, односно година. Списоците на учениците со право на учество
на регионалните натпревари за основно и средно образование ги усвојува УО на СММ и се
објавуваат на веб страницата на СММ.
Организирање и спроведување на регионалните натпревари за основно и средно образование
Член 7
Регионалните натпревари за учениците од основно и средно образование во учебната
2020/2021 година ќе се одржат на 12 март 2022 година. Датумот на одржување на регионалните
натпревари е јавно објавен на веб страницата на СММ.
Регионалните натпревари ќе се одржат со физичко присуство со почитување на мерките и
протоколите за заштита добиени од надлежните органи. Организирањето и спроведувањето на
регионалните натпревари со физичко присуство е уредено во соодветните правилници за
организирање и изведување на натпреварите по математика во основно, односно средно
образование. Задачите ќе бидат во согласност со темите за регионални натпревари кои претходно
ќе бидат објавени на веб страницата на СММ. Максималниот број поени што ученикот може да ги
освои на регионалниот натпревар е 100.
Учениците кои ќе имаат право да учествуваат на регионалните натпревари, треба да го
потврдат своето присуство заклучно со 5 март 2022 година, до 22 часот, преку пополнување на
електронска потврда за присуство која се објавува на веб страницата на СММ. Со електронската
пријава се прикачува и потврда за уплатена котизација. Котизацијата за учениците од 4 и 5
одделение изнесува 150 денари, за учениците од 6 одделение изнесува 200 денари, а за учениците
од 7 - 9 одделение и I – IV година е 250 денари. Котизацијата се уплаќа на сметката на СММ која

може да се најде на веб страницата на СММ, а со цел на дознака Котизација за регионален
натпревар за основно, односно средно образование.
Член 8
Регионалниот натпревар за основно, односно средно образование, го организира и
реализира Комисијата за натпревари за ученици од основното образование, односно средно
образование. Согласно Правилникот за организирање и изведување на натпреварите по
математика во основно, односно средно образование, овие Комисии ќе го одредат: бројот на
задачите, почетокот и времетраењето на регионалните натпревари, начинот на поднесување и
одговарање на приговорите, како и сите останати детали околу спроведувањето на регионалните
натпревари. Регионалните натпревари се реализираат во регионите одредени со член 9 од
Правилникот за основно, односно средно образование. Сите овие информации, соодветните
Комисии ги доставуваат до УО на СММ, основните и средните училишта и се објавуваат на веб
страницата на СММ.
Член 9
По завршување на регионалните натпревари за основно и средно образование,
соодветните Комисии од член 8 изготвуваат конечни ранг - листи по региони, за секое одделение,
односно година посебно, и јавно ги објавуваат на веб страницата на СММ.
Член 10
По објавувањето на официјалните резултати од регионалните натпревари, соодветната
Комисија изготвува единствена ранг – листа на државно ниво по одделенија, односно години. На
државниот натпревар за основно образование учествуваат прворангираните ученици на
регионалниот натпревар од VI, VII, VIII и IX одделение од секој регион. На државниот натпревар
за средно образование учествуваат прворангираните ученици на регионалниот натпревар од секоја
година и од секој регион. Според просторните можности во согласност со член 11, соодветната
Комисија ја дополнува листата на учесници на државниот натпревар со најдобрите ученици од
единствената ранг листа на државно ниво од VI, VII, VIII и IX одделение, односно I, II, III и IV
година.
Списоците на учениците со право на учество на државните натпревари за основно и средно
образование ги усвојува УО на СММ и се објавуваат на веб страницата на СММ.
Организирање и спроведување на државниот натпревар за основно и средно образование
Член 11
Државниот натпревар за учениците од основно образование ќе се одржи на 14 и 15 мај
2022 година, а за учениците од средно образование на 16 и 17 април 2022 година, во просториите
на Природно-математичкиот факултет во Скопје согласно мерките и протоколите за заштита
добиени од надлежните органи. Датумите за одржување на натпреварите се јавно објавени на веб
страницата на СММ.
Член 12
Државниот натпревар за основно, односно средно образование, го организира и реализира
Комисијата за натпревари за ученици од основното образование, односно средно образование, а
согласно Правилникот за организирање и изведување на натпреварите по математика во основно,
односно средно образование. За државниот натпревар нема котизација.

Член 13
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, односно средно образование, изготвува прелиминарни ранг - листи, за секое
одделение, односно година посебно. Резултатите се објавуваат на веб страницата на СММ.
Приговорите се поднесуваат електронски во рок од еден ден по објавување на
прелиминарните резултати до соодветната Комисија за прегледување на задачите. Комисијата ги
разгледува приговорите и за својата одлука електронски го известува подносителот на приговорот.
По одговарање на приговорите, Комисиите од член 13 составуваат конечни ранг - листи и јавно ги
објавуваат на веб страницата на СММ.
Член 14
Членовите 20, 21, 22 и 23 од Правилникот за основно, односно средно образование,
поврзани со награди и признанија, јавност и отчетност, остануваат во важност.
Завршни одредби
Член 15
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 16
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување. Со денот на влегувањето во сила на
оваа Одлука, престанува да важи Одлуката 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 донесена од УО на СММ на 29.12.2020 година.

Претседател на СММ,

Проф. д-р Ѓорѓи Маркоски

