
Јул и Август 2021 

 

Датум Догађај 

  

02.07.2021. Мирјана Катић, директорка Математичке гимназије, и 

Светлана Јакшић, супервизор МГ ТВ, уручиле су захвалнице 

екипи МГ ТВ. Захвалнице су уручене ученицима који чине 

прву поставу МГ ТВ. То су: 

• Милица Веселиновић, водитељ  

• Александар Вишњић, сниматељ  

• Стефан Вучић, репортер  

• Ана Вучићевић, организатор  

• Елена Гаљак, организатор  

• Сара Драгутиновић, маркетинг и односи са јавношћу  

• Никола Дракулић, техничка подршка  

• Нађа Живковић, сниматељ  

• Исидора Мајкић, сценариста  

• Игњат Маринковић, сниматељ  

• Огњен Маринковић, организатор, сниматељ и 

монтажер  

• Лука Марковић, сниматељ и монтажер  

• Алекса Маџаревић, организатор и водитељ  

• Мина Милићев, сценариста  

• Анђела Миловановић, сниматељ  

• Милица Милошевић, сценариста  

• Ива Нинчић, графички дизајнер  

• Лена Перишић, монтажер  

• Ања Петровић, маркетинг и односи са јавношћу  

• Тамара Симић, организатор и репортер  

• Алекса Сотиров, монтажер  

• Софија Спахић, репортер  



МГ ТВ започела је свој рад 27. јануара 2021. године када је 

снимљен први прилог посвећен обележавању школске славе.  

Само велики труд и заједнички рад проткан љубављу и 

посвећеношћу целе екипе МГ ТВ резултирао је да се за пар 

месеци сними чак 15 емисија - 7 емисија МГ Инфо и 8 емисија 

Из Нашег угла. 

Посебно смо поносни што смо реализовали и два стриминга – 

свечану доделу диплома матурантима и церемонију отварања 

Деветог Купа МГ.  

  

 

29.06.2021-

05.07.2021. 

Одржана је 25. Јуниорска балканска математичка олимпијада. 

Земља домаћин била је Молдавија, али је такмичење 

одржано онлајн због тренутне епидемиолошке ситуације у 

свету. Нашу државу представљало је шест ученика, сви из 

Математичке гимназије у Београду. Остварили су следеће 

резултате: 

• ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ, 8. разред, СРЕБРНА МЕДАЉА 

• МАРИЈА МИХАЈЛОВИЋ, 8. разред, БРОНЗАНА МЕДАЉА 



• УРОШ КОСТАДИНОВИЋ, 8. разред, БРОНЗАНА МЕДАЉА 

• ВУКАШИН БАБИЋ, 1. разред, БРОНЗАНА МЕДАЉА 

• ВОЈИН МИТРОВИЋ, 8. разред, БРОНЗАНА МЕДАЉА 

• ВУК РИСТИЋ, 7. разред. 

Екипа је заузела пето место међу 11 земаља које учествују у 

званичној конкуренцији. 

Лидери екипе били су Милош Ђорић (Математички факултет у 

Београду) и др Ненад Вуловић (Факултет педагошких наука у 

Јагодини). 

  

 

14.07.2021-

24.07.2021. 

Одржана је 62. по реду, Међународна математичка 

олимпијада. Формални домаћин Олимпијаде је Русија (Санкт 

Петербург), али се само такмичење одвијално онлајн. У 

Србији, локална организација је поверена Друштву 

математичара Србије, а такмичење је одржано у просторијама 

и уз подршку Матeматичке гимназије у Београду. Екипа Србије 

је на Олимпијади освојила: једну златну, две сребрне, једну 

бронзану медаљу и једну похвалу. Појединачни резултати су 

следећи: 

• Добрица Јовановић (Математичка гимназија, Београд) - 

златна медаља 

• Матеја Вукелић (Математичка гимназија, Београд) - 

сребрна медаља 

• Вељко Радић (Математичка гимназија, Београд) - 

сребрна медаља 



• Милош Милићев (Математичка гимназија, Београд) - 

бронзана медаља 

• Алекса Ђорђевић (Гимназија Светозар Марковић, Ниш) - 

похвала 

• Милан Гелић (Математичка гимназија, Београд) - 

Руководство екипе су чинили: Марко Радовановић, Бојан 

Башић, Душан Ђукић, Павле Мартиновић. 

 

17.07.2021-

24.07.2021. 

Одржана је Међународна олимпијада из физикe. Формални 

домаћин олимпијаде је била Литванија, али се само 

такмичење одвијално онлајн. 

Екипа Србије је освојила: једну сребрну, две бронзане медаље 

и две похвале. Појединачни резултати су следећи: 

• Душан Бегуш (Математичка гимназија, Београд) – 

сребрна медаља 

• Јован Марковић (Крушевац) - бронзана медаља 

• Петар Самарџић (Математичка гимназија, Београд) - 

бронзана медаља 

• Павле Пакаловић (Математичка гимназија, Београд) - 

похвала 

• Момчило Тошић (Гимназија Светозар Марковић, Ниш) - 

похвала 

Честитамо! 



 

 

Током 

августа 

месеца 

На Међународној хемијској олимпијади ученици који су 

чинили тим Србије, међу којима је било три ученика наше 

школе, остварили су запажен резултат. 

• Невена Стојковић, Математичка гимназија - бронзана 

медаља 

• Лазар Савић, Математичка гимназија - бронзана 

медаља 

• Димитрије Глигоровски, Математичка гимназија - 

бронзана медаља 

• Јован Марковић, Kрушевац - сребрна медаља 

Честитамо свим такмичарима, њиховим професорима и 

родитељима! 

 

27.08-

29.08.2021. 

Регионалну мини олимпијаду из астрономије и астрофизике 

организовала је Мађарска. Србија је била позвана да се 

придружи са својим тимом састављеним од 5 ученика и 2 

руководиоца. 1) Момчило Тошић (2003), Гимназија "Светозар 

Марковић", Ниш 2) Ђорђе Милић (2002), Математичка 



гимназија, Београд 3) Стефан Бранковић (2003), Математичка 

гимназија, Београд 4) Јован Аризановић (2002), Гимназија 

"Светозар Марковић", Ниш 5) Kатарина Тадић (2002), XIV 

београдска гимназија, Београд. Наши ученици су освојили 2 

сребрне и 1 бронзану медаљу: 

• Ђорђе Милић, ученик Математичке гимназије - сребрна 

медаља 

• Момчило Тошић, Гимназија "Светозар Марковић", Ниш 

- сребрна медаља 

• Јован Аризановић, Гимназија "Светозар Марковић", 

Ниш - бронзана медаља 

Честитамо! 

 

 


