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31.08.2020. Организован је пријем ученика седмог (у 9 часова ујутро) и 

првог разреда (у 14.30 часова) Математичке гимназије на 

терену. Након поздравне речи директорке, ученици су се 

одвојили на терену и по одељењима упознали са 

одељењским старешинама од којих су добили све  

неопходне информације. 

01.09.2020. Почела је нова школска година. 

02.09  -

04.09.2020. 

Ннакон донирања рачунара основним школама у Батајници, 

Новом Саду, Кикинди и Ваљеву, ученици Математичке 

гимназије одржали су серију предавања из области 

математике, физике, информатике и програмирања 

заинтересованим ученицима у овим основним школама. 

У ОШ “Соња Маринковић“ у Новом Саду, одржане су 

двосатне радионице за ученике виших разреда основне 

школе. Радионицама је присуствовало укупно петнаест 

ученика подељених у три групе који су изабрани због 

великог интересовања за информатику, математику и 

физику. Предавања су била осмишљена тако да представе 

разне примене програмирања, од такмичарских задатака из 

програмирања, али и из математике, до нумеричких 

симулација које имају велики значај у физици. Радионицу је 

држао Богдан Рајков, бивши ученик ове основне школе и 

Математичке гимназије. 

Богдан Рајков је истакао да му је драго што је био део овако 

лепе акције и да се нада да ће му се поново пружити 

прилика да представи Математичку гимназију у добром 

светлу. 



 

02.09-

06.09.2020. 

На 4. Европској јуниорској информатичкој олимпијади - 

EJOИ 2020, која се одржала у Тбилисију (Грузија) уз онлајн 

учешће свих земаља, наша јуниорска информатичка 

репрезентација је освојила једну сребрну и три бронзане 

медаље. На такмичењу је учествовало 132 такмичара из 27 

земаља.  

Медаље су освојили: 

• Филип Бојковић, 1. Разред, Математичка гимназија 

(Београд), СРЕБРО 

• Вук Долијановић, 2. Разред, Математичка гимназија 

(Београд), БРОНЗА 

• Немања Мајски, 1. Разред, Гимназија Вељко Петровић 

(Сомбор), БРОНЗА 

• Јован Милићев, 1. Разред, Математичка гимназија 

(Београд), БРОНЗА 

Као чланови репрезентације Србије, учествовали су и Филип 

Гојковић (1. Разред, Математичка гимназија Београд), Јован 

Николић (1. Разред, Математичка гимназија Београд). 

 

09.09 – 

13.09.2020. 

На 24. Балканској јуниорској математичкој 

олимпијади која је онлајн реализована у организаци Грчке 

математиче асоцијације, наша шесточлана јуниорска 

математичка репрезентација освојила je три сребрне и две 

бронзане медаље. На такмичењу је учествовало 108 

такмичара из 18 земаља (11 балканских и 8 гостујућих). 

Наши ученици су освојили: 

• Ћузовић Александар, ученик Математичке гимназије - 

сребрна медаља  

• Живадиновић Андрија, ученик Гимназија „С. 

Марковић“ Ниш - сребрна медаља 

• Радивојевић Стеван, ученик Математичке гимназије - 

сребрна медаља  

• Пантелић Вукашин, ученик Математичке гимназије - 

бронзана медаља  



• Долијановић Вук, ученик Математичке гимназије - 

бронзана медаља 

• Николић Јован, ученик ОШ „Кадињача“ Лозница 

Лидери тима: др Ненад Вуловић (Kрагујевац) и мр Милош 

Ђорић (Београд). 

 

19.09.2020. Математичка гимназија је ове године симболично 

прославила Дан школе. У школском дворишту, у складу са 

препорученим мерама за очување здравља, уприличен је 

пригодан програм за ученике и запослене.  

    

 

20.09.2020. На 32. Међународној информатичкој олимпијади, одржаној 

онлајн у организацији Сингапура, учествовало је 343 

такмичара из 87 земаља, што је највећи број такмичара у 

историји овог такмичења. Четворочлана екипа Србије је 

освојила једну златну и две бронзане медаље. Појединачни 

резултати су следећи: 

• Тадија Шебез (Гимназија Јован Јовановић Змај, Нови 

Сад) - златна медаља 

• Јован Бенгин (Математичка гимназија, Београд) - 

бронзана медаља 

• Матеја Вукелић (Математичка гимназија, Београд) - 

бронзана медаља 

• Младен Пузић (Математичка гимназија, Београд) - 

Тадија Шебез је остварио заиста изузетан успех, јер је ово 

први пут да представник Србије освоји злато на 

информатичкој олимпијади. Занимљиво је и да је он (уз 

такмичара Русије са истим бројем бодова) најбоље 



пласирани такмичар који није азијског порекла. 

Вође екипе били су Марко Савић и Душан Здравковић, а 

локални организатори надгледаног online такмичења Павле 

Мартиновић, Владимир Миленковић и Алекса Плавшић. 

Захвални смо и Јелени Хаџи-Пурић и Филипу Марићу на 

помоћ. 

 

 

24.09.2020. Од 21. септембра до 7. октобра, на Савском шеталишту на 

Београдској тврђави, посетиоци су имали прилике да 

разгледају изложбу на отвореном „Математичарке широм 

Европе“. 

Садржај ове изложбе је објављен у Каталогу, чији је аутор 

Силви Пејша, а представљен је у Математичкој гимназији; 

изложба представља фотографске портрете уз интервјуе 

тринаест математичарки из различитих земаља Европе. Ови 

интервјуи осветљавају животни и професионални пут 

математичарки и недвосмислено поручују да не постоји 

универзални рецепт за постизање успеха, али и да се 

математика и свакодневни живот неминовно преплићу. 

 

  
 

 



 

21.09 – 

28.09.2020. 

Oдржана је онлајн Међународна олимпијада из математике 

у организацији Санкт Петербурга. Српски тим је освојио пет 

медаља и то: 

• Добрица Јовановић, ученик Математичке гимназије - 

златну медаљу 

• Јован Торомановић, ученик Математичке гимназије - 

сребрну медаљу 

• Вукашин Михајловић, ученик Математичке гимназије - 

сребрну медаљу 

• Милош Милићев, ученик Математичке гимназије - 

бронзану медаљу 

• Урош Цоловић, ученик Математичке гимназије - 

бронзану медаљу 

• Јован Аризановић, ученик гим. "Светозар Марковић" 

из Ниша - похвалу 

Лидери тима: Марко Радовановић и Бојан Башић 

  

 

 

 


