
 
 

 
СОЈУЗ НА МАТЕМАТИЧАРИ  
НА МАКЕДОНИЈА 
 
ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА 2023 (4.02.2023) 

• Пријавување на учениците за учество на општинските натпревари се врши согласно 
претходно објавената информација од страна на Управниот одбор на СММ.  
Истата може да се најде на страната на СММ 
https://smm.org.mk/2022/12/13/natprevari-vo-ucebnata-2022-2023/ 

• Одредувањето на училиштата домаќини за општинските натпревари се врши по кружен 
систем во продолжение на претходните циклуси. Училиштата домаќини треба да се 
пријават заклучно со 24.01.2023. Комисијата за натпревари за основно образование при 
СММ, ќе го подготви конечниот список на училиштата во кои ќе се одржат општинските 
натпревари. Координатор за секоја општина ќе биде наставник од училиштето домаќин на 
општинскиот натпревар. Листа на координатори дополнително ќе биде објавена на 
www.smm.org.mk. 
Список на сите пријавени ученици ќе биде објавен на страната на СММ. 

• Темите за натпреварите се веќе објавени на страната на СММ.  
• Изборот на задачи за натпреварите е должност на комисијата за општински, регионални и 

државни натпревари за средно образование. Согласно претходно востановената практика, 
за општинските и регионалните натпревари комисијата има обврска да изврши избор на 2 
(од вкупно 4) задачи од објавените задачи од рубриката конкурсни задачи од списанието 
НУМЕРУС, како и две задачи по слободен избор. За учениците од четврто одделение 
изборот ќе се врши од двата овогодинешни броја на Нумерус, а за останатите години ќе се 
користат сите броеви на Нумерус од почетокот на основното образование на учениците (на 
пример, за 6 одделение од оваа и претходните две учебни години). Притоа, ќе се користат 
само изданијата на Нумерус почнувајќи од учебната 2019/2020 година.  
 

РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА 2023 (4.03.2023) 
Пријавувањето  на интерес за домаќини се врши на sojuz.na.matematicari@gmail.com. Пожелно е 
да се почитува редоследот на домаќини по градови по кружен систем во продолжение на 
претходните циклуси. Информациите дополнително ќе бидат објавени на страната на СММ. 

 
Обврски на училиштата домаќини на општинските и регионалните натпревари 
1. Обезбедува простории за одржување на натпреварот на учениците натпреварувачи, просторија 
за нивните ментори и просторија за работа на комисијата со компјутер и печатач. 
2. Обезбедува по едно лице – тестатор (од наставниците кои не предаваат математика) за 
присутност во секоја просторија каде има натпреварувачи. 
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