
  МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО  "АРХИМЕДЕС" 
11103 БЕОГРАД, Дечанска бр. 6, пошт. фах 88 

Тел. (011) 3245-382 ,  факс 3245-383; e-mail: arhimed1@eunet.rs 

Текући рачун: 205  -11047-24 и 170 -766  - 44. ПИБ 100067193    

Бр. 6270/2018-П                                                                Београд, 01.09.2018. 

"АРХИМЕДЕСОВА" ШКОЛА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ( АШММ  ) 

   УПУТСТВО О ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ У ШК. 2018/2019. ГОД. 

    Као што је у конкурсу-обавештењу за АШММ бр. 6270/2018 наведено, 
цена (чланарина и школарина) за целу школску годину за АШММ по 
програму А (пуни износ) је 300 бодова (а 350 бодова за програм Б) у 5 
једнаких месечних рата. Међутим, ако се цео износ плати у краћем року 
и са мањим бројем рата, онда се одобрава одговарајући попуст, што се у 
овом Упутству и прецизира. Цене (у бодовима) само се незнатно разликују 
од цена  у претходних десет година.  

    Програм А. За целу школску годину цена је: 
     а)  240 бодова - ако се цео износ уплати до 15.10.2018. године; 
      б)  250 бодова  - ако се цео износ уплати до 31.10.2018. године; 

      в) 260 бодова - ако се плаћа у 2 рате по 130 бодова с роковима: 
                    31.10.2018. и 30.11.2018. године; 
      г) 270 бодова - ако се плаћа у 3 рате по 90 бодова с роковима:  
                    31.10.2018, 30.11.2018. и 31.12.2018. године; 
      д) 280 бодова - ако се плаћа у 4 рате по 70 бодова с роковима:  
                    31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018. и 31.01.2019. године; 
      ђ) 300 бодова - ако се плаћа у 5 рата по 60 бодова с роковима 
                    31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018, 31.01.2019 и 28.02.2019. године. 

      Одговарајући износи за програм Б: а) 300, б) 310, в) 320, г) 330, д) 340, ђ) 350 бод. 

       Уплатилац сам бира варијанту приликом прве уплате. 
       Ако се настава организује само за ученике неке школе и школа обезбеђује простор (који 
"Архимедес" не плаћа), онда ученик плаћа само 80% наведене цене. 

      Динарска вредност бода узима се на дан уплате и обрачунава се по средњем курсу НБС 
за 1 ЕВРО. У случају закашњења уплате одређеног износа (рате) у односу на наведене 
рокове, тај износ се увећава за 1% за сваки дан закашњења, а ако је варијанта с 
бенефицијом, губи се право на попуст за ту варијанту плаћања. Због нередовног 
плаћања ученику се може ускратити даље похађање АШММ.  

    Плаћање се може вршити на следеће начине: 
    (1) на текући рачун бр. 205-11047-24 (прималац: "Архимедес" Београд), с тим 
да се копија уплатнице-признанице обавезно одмах достави "Архимедесу" 
поштом, преко факса 3245-383, е-мејла  или да се преда наставнику у АШММ. 
    (2) готовински или чековима у "Архимедесу"- Београд, Дечанска 6. 

    Приликом уплате преко текућег рачуна, поред података о уплатиоцу, треба навести сврху 
уплате (чланарина-накнада за  А или Б, за којег ученика, разред-одељење у АШММ и која 
рата), а  као "позив на број" на уплатници навести: 02-6270. Пре уплате треба проверити код 
"Архимедеса" (може телефонски) који је износ динарске цене, тј. колика је динарска вредност 
бода (1 бод = 1 ЕВРО). Примењује се средњи курс НБС за 1 ЕВРО на дан уплате. Износ за 
уплату обавезно се заокругљује на десетице динара (по правилима заокругљивања 
бројева).  О евентуалним споровима решаваће надлежни суд у Београду. 

    Уписом ученика у АШММ родитељи прихватају све услове из конкурса и овог упутства. 

    Надамо се да ћете ово упутство-обавештење правилно схватити и по њему поступити, 
како не би било проблема у раду "Архимедесове" школе младих математичара (АШММ).  

                                                   Руководилац АШММ:   
                                      Богољуб Маринковић,  проф. (с.р.) 

   


