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Датум Догађај 

  

01.06.2022. У нашој школи је одржано занимљиво предавање: Физика 

високих енергија, Хигсов бозон - где смо данас и где ћемо бити? 

Предавање је одржала др Иванка Божовић, научни саветник, 

Институт за нуклеарне науке Винча - институт од националног 

значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду. 

  

 

02.06.2022. Матуранти Математичке гимназије Ана Манојловић, Филип 

Бајрактари и Марко Матовић из одељења IVa и Тамара 

Топалов, Арсен Миковић и Милош Пурић из IVd заједно са 

наставником физике Иваном Станићем били су на пријему код 

Министра просвете, науке и технолошког развоја Бранка 

Ружића поводом њиховог учествовања на ЦЕРН-овом програму 

стручне праксе за средњошколце од 25. априла до 7. маја ове 

године. Још 18 матураната широм Србије је учествовало на 

овом сјајном програму у организацији наших научника са 

Физичког факултета и Института за физику у Београду уз велику 

подршку наших стручњака који тренутно раде у ЦЕРН-у. 



 
 

09.06-

10.06.2022. 

У Новом Саду је одржана Српска физичка олимпијада. На 

Олимпијади је учествовало 13 пласираних ученика из целе 

Србије. Наши ученици су постигли импресиван резултат. 

Ученица 3д одељења Ања Шушњар је освојила 2. награду и 2. 

место, ученик 4д одељења Марко Цвијетиновић је освојио 3. 

награду и 4. место, док је ученик 3д одељења Вук Хип совојио 

3. награду и 5. место. 

На Међународној физичкој олимпијади која ће се одржати на 

даљину у периоду од 10. до 17. јула, а домаћин ће бити 

Швајцарска, нашу државу ће представљати петочлана екипа 

коју ће између осталих чинити три наша ученика: Ања, Марко, 

и Вук. 

Лидер тима на СФО: др Дејан Ђокић. 

Честитамо нашим ученицима на овом изванредном успеху. 



 

 

 

11.06-

12.06.2022. 

У Паризу је одржано Европско јуниорско такмичење из 

роботике (EUROBOT JUNIOR 2022) на којем су се такмичила 72 

ученика, односно 18 екипа. 

Ове године екипа Математичке гимназије је први пут 

учествовала на овом такмичењу и освојила 11. место. Наш тим 

су чинили ученици: Филип Бајрактари, Филип Јеремић, Коста 

Стојановић, Никола Ковачевић и професор Јовица 

Милосављевић. 

Такмичење се изводило тако да су се тимови такмичили 

међусобно. Један меч траје 100 секунди. На столу, на коме је 

мапа са задатим координатама препрека и постављеним 

предметима, робот треба да однесе са једне задате тачке на 

другу. Наш тим је имао два робота - први је био управљачки 

којим возач управља, док је други робот био аутономан. 

Наши ученици су у врло кратком року и великим трудом и 

залагањем направили оба робота након што су победили на 

Државном такмичењу у Новом Саду. 



Приликом боравка у Паризу наш тим је примила амбасадорка 

Србије у Паризу госпођа Наташа Марић. 

Честитамо нашим ученицима и професору Јовици 

Милосављевићу! 

   

  

 

16.06.2022. Одржана је свечана додела диплома матурантима. 

Овогодишњи ђак генерације је Игор Енги. 

Честитамо свим матурантима и желимо им свако добро у 

будућем животу! 

  



  

  

 

  

 



28.06-

30.06.2022. 

Одржан је десети по реду Куп Математичке гимназије. 

Домаћин овог међународног такмичења, Математичка 

гимназија, окупила је ове године око 150 такмичара. На 

десетом Купу Математичке гимназије учествовало је 36 екипа 

из 8 држава (Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Грчке, 

Северне Македоније, Румуније, Словеније и Србије). 17 екипа 

је учествовало уживо, а 19 онлајн.  

  

  

 

 

30.06.2022. Одржана је свечана додела диплома ученицима осмог разреда 

Математичке гимназије. Овогодишњи ђак генерације је Ива 

Живковић. 

Честитамо свим малим матурантима и желимо им свако добро 

у будућем животу! 



   

 

 

30.06.2022. У Народној скупштини Републике Србије свечано је затворен 

десети Куп Математичке гимназије. Гостима се обратила 

директорка Мирјана Катић, господин Ивица Дачић, 

председник Народне Скупштине Републике Србије и господин 

Милан Добријевић, државни секретар у Министарству 

трговине, туризма и телекомуникација.   

На свечаном затварању подељене су медеље најуспешнијим 

такмичарима. Господин Петар Славковић, директор Moneta 

Financial Services doo уручио је три таблет рачунара 

најуспешнијим такмичарима Бењамину Мујкићу (из тима БиХ-

2, најбољи такмичар у области математике), Arsenoiu Iulian 

George (из тима Румунија-1, најбољи такмичар у области 

информатике) и Andreea Chivu (из тима Румунија-19, најбоља 

такмичарка у области физике). 

Програм су водили Милица Веселиновић и Ђорђе Тошев, а за 

музички део програма побриниле су се музичка уметница 

Томиша у клавирској пратњи Мине Крајиновић. 



  

 

   

 

 


