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ДИВЧИБАРЕ 2018. 
 
 

      Обавештавамо вас да Друштво математичара Србије уз велику помоћ компанија Microsoft 
Development Center Serbia  и Global Trade Software Beograd, а у сарадњи са Фондацијом 
“Петља”  у току овог летњег распуста, тачније у периоду од 11 - 19.08.2018. на Дивчибарама 
организује Летњу школу програми-рања. У раду школе бесплатно учествује 27 полазника – 
најуспешнијих ученика основних школа на информатичким такмичењима у Србији у току 
2018. године. 
 
        Циљеви Летње школе су даље поспешивање рада са децом обдареном за математику и 
информатику кроз подизање њихових нивоа њихових знања и унапређивање логичко-
комбинаторног, а нарочито алгоритамског начина размишљања, али и развијање спортско-
рекреативних навика и учешће у културно-уметничким активно-стима које су саставни део 
програма Летње школе. 

 
        Овогодишња Летња школе програмирања реализује се у хотелу “Дивчибаре” на 
Дивчиба-рама. Учесници Летње школе програмирања треба да се у суботу 11. августа 2018. 
године до 13 часова на рецепцији хотела “Дивчибаре” јаве професору Војиславу Андрићу 
који је у име Друштва математичара Србије задужен за координацију програма Летње 
школе. Предви-ђено је учесници у хотелу буду смештени у двокреветним и трокреветним 
собама са купати-лом и да имају четири оброка (доручак, ручак, ужина и вечера). Сви 
учесници Летње школе биће осигурани од елементарних повреда током боравка у хотелу и 
ван хотела. 
 
         Учесници Летње школе програмирања имаће програмиране активности од 07:30 ујутру 
до 22:30 часа увече. У оквиру обавезног програма свакога дана реализоваће се по пет часова 
наставе програмирања и 3 дана по 2 часа математике и рекреативни програм (шетња). 
Купање у хотелском базену …). и културно-уметничке активности су факултативне.   
 
         Повратак кућама је предвиђен у недељу 19. августа  2018. после доручка. 
 
         У наставку достављамо кућни ред Летње школе програмирања и списак учесника који 
су награђени бесплатним учешћем у Летњој школи. 
         Молимо да све неопходне сагласности буду потврђене путем е-mail адресе 
lsp1118082018@gmail.com путем кога се могу добити и све друге детаљније информације. 
          
С поштовањем, 
 

Друштво математичара Србије 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ КУЋНИ РЕД   

ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ПРОГРАМИРАЊА  
ДИВЧИБАРЕ 2018. 

 
• 07.30      Устајање   
• 08:00 – 08:30   Доручак 
• 09:00 – 12:00  Настава програмирања 
• 12:00 – 13:00 Слободно време 
• 13:00 – 13:30  Ручак  
• 14:00 – 16:00  Рекреативне активности 
• 16:30 – 18:30 Вежбе из програмирања 
• 19;00   Вечера 
• 20:00 – 22:30  Факултативне културно-забавне активности 
• 23:00  Спавање 
 

ВАЖНЕ  НАПОМЕНЕ 
 

1. Долазак на наставу програмирања (35 часова) и математике (6 часова) је обавезан. 
2. Учешће у шетњи је због превеликог седења за компјутером - обавезно. 
3. Рачунарска учионица се може користити искључиво у терминима 09:00 – 12:30,  

16:30 – 18:30 и 21:00 – 22:30. 
4. Непридржавање и кршење кућног реда у било ком сегменту подразумева као прву меру 

усмену опомену и телефонски разговор са родитељима, а као другу меру одстрањивање 
из Летње школе. 

5. Молимо да потврдите свје учешћа у Летњој школи програмирања – Дивчибаре 2018. 
потрдите преко е-mail адресе lsp1118082018@gmail.com  

6. Молимо да сагласност о кућном буде потврђене путем е-mail адресе 
lsp1118082018@gmail.com  

7. Молимо да се путем е-mail адресе lsp1118082018@gmail.com сагласите да се најнужнији 
подаци о учесницима школе могу објавити у билтену Летње школе. 

8. Све три сагласности треба послати у једном мејлу. 
9. По добијању свих сагласности доставићемо вам и информацију о томе шта треба 

обавезно понети са собом на Дивчибаре и евентуално још нека обавештења.  
10. Све друге и детаљније информације о Летњој школи програмирања могу се добити 

такође посредством е-mail адресе lsp1118082018@gmail.com  
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СПИСАК УЧЕСНИКА 
ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ПРОГРАМИРАЊА - ДИВЧИБАРЕ 2018. 

КОЈИ СУ НАГРАЂЕНИ БЕСПЛАТНИМ УЧЕШЋЕМ 
 

Бесплатним учешћем у Летњој школи програмирања награђени су сви освајачи 
медаља на Српској информатичкој олимпијади за ученике основних школа: 
 
РБ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ШКОЛА МЕСТО 
1.  Бенгин Јован Математичка гимназија Београд 
2.  Грубић Мирослав Гимназија Јован .Јовановић Нови Сад 
3.  Тољић Вељко ОШ Вожд Карађорђе Лесковац 
4.  Вукелић Матеја   Математичка гимназија Београд 
5.  Пурић Милош  Математичка гимназија Београд 
6.  Костић Милош  ОШ Вожд Карађорђе Лесковац 
7.  Николић Јован  ОШ Кадињача Лозница 
8.  Ковач Алекс  ОШ Петефи бригада  Кула 
9.  Бјелић Максим  Гимназија Јован Јовановић  Нови Сад 
10.  Гемовић Немања  Гимназија Јован Јовановић  Нови Сад 
11.  Кожул Оливер  Гимназија Јован Јовановић  Нови Сад 
12.  Мајски Немања  Доситеј Обрадовић  Сомбор 
13.  Живковић Нађа  Математичка гимназија Београд 
14.  Здравковић Александар  Гимназија Јован Јовановић  Нови Сад 
15.  Ђоковић Лука  ОШ Краљ Петар  Ниш 
16.  Стефановић Злата  ОШ Стеван Чоловић  Ариље 
17.  Пауновић Алекса   Неготин 
18.  Милићев Јован  ОШ Уједињене нације  Београд 
19.  Ђорђевић Алекса  ОШ Стефан Немања Ниш 
20.  Сладојевић Марко  Гимназија Јован Јовановић  Нови Сад 
21.  Поповић Петар  ОШ „Вук Караџић“  Пирот 



22.  Секешан Павле  ОШ Ратко Митровић  Нови Београд 
23.  Милошевић Ања  Математичка гимназија Београд 
24.  Вишњић Александар  Математичка гимназија Београд 
25.  Стојанић Лука  ОШ Мито Игумановић  Косјерић 
26.  Лазић Јована  Математичка гимназија Београд 
27.  Павловић Матија  ОШ Соња Маринковић  Нови Сад 
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