
 
МАТЕМАТИЧКО  ДРУШТВО "АРХИМЕДЕС" 
11000 БЕОГРАД, Дечанска 6  (11103 Београд, пошт. фах 88)                                 

Тел. (011) 3245-382 и 3245-383, факс (011) 3245-383. 
Текући рачун: 2051104724 и 170766 44.  ПИБ 100067193 

Бр. 6320/2019                    КОНКУРС - ОБАВЕШТЕЊЕ                  Београд, 15.03.2019. год. 

"Архимедесова" 
ЛЕТЊА ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА  

"ГОЧ    2019" 

 

  МД "Архимедес" за време летњег/зимског школског распуста организује своје летње/зимске школе 

младих математичара - специфична "математичко-рачунарска" летовања /зимовања за љубитеље 

математике.. МД "Архимедес" има вишегодишње искуство и реноме у организацији зимских и летњих 

математичких школа.   До  сада je организованo 128 летњих и зимских школа са укупно 11.098 ученика.  

 Овог лета радиће једна "Архимедесова" летња школа младих математичара " Гоч 2019" (89. АЛШММ): 

 ГОЧ - Станишинци: 112 0 .VII 2019. године (9 пуних пансиона, с путем 10 дана) за ученике I-VIII 

разреда ОШ. Ово дечје одмаралиште је на планини Гоч, на 780 м надмор. висине, удаљено 215 км од 

Београда и 17 км од Врњачке Бање. Шумовити амбијент (букве, четинари), планински поток, језерце-

рибњак. Смештај у вишекреветним собама са етажним купатилима (одвојено за дечаке и девојчице). 

Комплетни пансиони (три оброка + ужина). Добра здравствена заштита (амбуланта, 24 часа). 

Учионице, пољска учионица, ТВ сала, игралишта и терени за мале спортове. Продајни пункт. Превоз 

аутобусима на релацији Београд - Станишинци и обратно. Одлазак из Београда 11.VII изјутра (у 7 

часова; повратак у Београд 20.VII по подне (око 18 час.).  

 Ову школу организујемо преко Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда. 

 Садржај ових летовања-летњих школа је врло богат и обухвата неколико стручно-рекреативних 

програма: настава математике (по разредима, 2 часа дневно, обавезно за све ученике), математичке 

радионице-практикуми (за одабране теме, 1 час дневно, такође обавезно), курсеви рачунарства 

(према интересовањима и узрасту: почетни, средњи и специјални курсеви; рачунаре обезбеђује 

"Архимедес"), конкурсни задаци, квизови, шах и друга математичко-рачунарско-шаховска разонода, 

културно-забавне и спортске активности. Програме наставе, курсева и других активности изводе екипе 

одабраних наставника и инструктора у сарадњи са особљем летовалишта. 

 У ову летњу школу могу ићи ученици свих разреда основне школе који су здрави и примерног 

понашања, који воле математику и из математике имају оцену 5 (изузетно, јако 4). Ученици плаћају 

пуну цену аранжмана или то за њих чине школе или неке друге организације. Један број ученика ићи 

ће о нашем трошку (победници на неким  "Архимедесовим" математичким такмичењима 2019). 

Пријаве примамо све до попуне места (по разредима). Што пре - то боље (број места је 

ограничен). Пријава се може извршити преко телефона  бр. (011) 3245-382 или 3245-383, телефакса 

3245-383, електронске поште (Е-маил) или писмом (дописницом) на адресу: МД "Архимедес", 

Дечанска бр. 6, 11000 Београд, а може се и лично донети  у "Архимедес"- Београд, Дечанска 6. 

Образац пријаве може се добити у "Архимедесу" или скинути са сајта. 

У пријави се обавезно наводе следећи подаци: назив летовалишта, презиме и име ученика, име 

родитеља, разред (који сада завршава), назив школе и место, кућна адреса (улица и број, место и 

пошта са поштанским бројем), број кућног телефона и мобилног (ако има), као и допунски подаци који 

би значили неку предност за укључивање у летњу школу. Примљени ученици биће благовремено 

обавештени о свим осталим битним појединостима у вези са летњом школом (полазак, повратак и 

сл.), при чему ће добити (ради попуњавања) и одређене формуларе (здравствена листа, изјава).   



 

 

 Цена комплетног аранжмана (са наведеним садржајима) обухвата: трошкове организације 

летње школе (пуни пансиони, превоз на наведеним релацијама, здравствена заштита и друге услуге 

туристичке агенције), трошкове наставе и васпитно-рекреативних активности, део опреме и мате-

ријала, учлањење у МД "Архимедес", фотографије, обавештења и друге трошкове летње школе. Због 

могућих промена динарских цена, односно поремећаја на тржишту и промена реалног паритета  

ЕВРО/ДИН, цену аранжмана исказујемо у бодовима, а динарска вредност бода узима се на дан 

уплате и једнака је динарској противвредности за 1 ЕВРО - по  средњем курсу НБС. У цену је урачу-

нат и порез (ПДВ) 20%.   

     Укупан износ зависи од поменутих трошкова, начина и рокова плаћања. Наводимо те износе и 

рокове прегледно у виду табеле: 

 а)  230  бодова - ако се цео износ уплати до 30.04.2019. године (може и у 2 рате); 

 б)   240  бодова - у две једнаке рате с роковима 15.05. и 15.06.2019. године; 

   в)  255  бодова - у три једнаке рате с роковима 15,.05, 15.06. и 15.07.2019. године; 

       г)    260  бодова - у четири једнаке рате: 15.05, 15.06, 15.07. и 15.08.2019. године; 

   д)     270  бодова - у пет једнаких рата: 15.05, 15.06, 15.07, 15.08. и 15.09.2019. године 

Уплатилац сам бира варијанту (а, б, в, г, д).   

Динарска цена се одрећује према вредности бода на дан уплате (средњи курс евра, тј. онај који 

НБС објављује у дневној штампи). Стога, пре уплате треба проверити код "Архимедеса" (може и 

преко телефона) који је износ динарске цене, тј. колика је вредност бода. 

 Касније пријављени ученици (који се пријављују када је прошао рок за уплату неке рате) 

такође за плаћање бирају варијанту која им одговара, с тим да одмах по пријављивању 

(највише за 5 дана) плате заостале рате, а затим следеће рате у утврђеним роковима. 

Ако се за пријављеног ученика никаква уплата не изврши до 10 дана пре поласка у летњу школу, 

сматраћемо да је одустао од летње школе. У случају одустајања треба нас одмах обавестити. 

Плаћање се може вршити на следеће начине: 

(1) на текући рачун бр. 2051104724 (прималац-корисник: "Архимедес", Београд), с позивом на 

број  03-6320, а копију признанице-уплатнице обавезно одмах доставити "Архимедесу" на нап-

ред наведену адресу, преко телефакса (011) 3245-383 или е-мејла, а  може се јавити и телефоном; 

(2) у готову или чековима у "Архимедесу" (Београд, Дечанска 6), сваког дана до 20 часова. 

Приликом уплате обавезно треба назначити сврху уплате: АЛШММ (Гоч), име и презиме ученика, 

разред, која рата. Износи се обавезно заокружују на десетице динара. Не сме бити децимала! 

Препоручујемо школама, општинама, друштвеним и приватним фирмама, удружењима и 

хуманитарним организацијама да у наше летње школе пошаљу истакнуте младе математичаре и 

да за њих сносе трошкове - у целини или делимично. 

АЛШММ - највеће летње дружење младих математичара из свих крајева! 

Прилика је изузетна, не оклевајте са пријављивањем! Обавестите и оне који до сада нису били у 

"Архимедесовим" школама. С обзиром на садржај аранжмана (летовање са превозом и пуним       

пансионима, математичка школа-настава, курсеви рачунарства, рекреација, здравствена заштита,  

сигурност деце и др.), цене су повољне.  За курсеве рачунарства ништа се додатно не плаћа.  

 Имамо вишегодишње искуство (45 година) и висок реноме у овом послу. 

"АРХИМЕДЕС" СВИМА ЖЕЛИ ПРИЈАТНУ ЛЕТЊУ МАТЕМАТИЧКУ И ФИЗИЧКУ РЕКРЕАЦИЈУ! 

     E-mail: arhimed1@eunet.rs                                                            РУКОВОДИЛАЦ ЛЕТЊИХ ШКОЛА: 
     Интернет:  www.arhimedes.rs                                                       Богољуб Маринковић, проф. (с.р.) 
 


