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Дан Догађај 

  

07-

15.07.2019. 

Педесета међународна олимпијада из физике за ученике средњих 

школа је одржана у Тел Авиву, у Израелу. Наши ученици су постигли 

одличан успех освојивши две сребрне и три бронзане медаље: 

• Димитрије Павлов, ученик гим. "Вук Караџић", Лозница - 

сребрна медаља 

• Алекса Милојевић, ученик 4. разреда Математичке гимназије - 

сребрна медаља 

• Добрица Јовановић, ученик 2. разреда Математичке гимназије 

- бронзана медаља 

• Богдан Рајков, ученик 3. разреда Математичке гимназије - 

бронзана медаља 

• Александар Станојчић, ученик 4. разреда Математичке 

гимназије - бронзана медаља 

Лидери тима: др Божидар Николић и др Владан Павловић. 

Честитамо! 

 

 

14-

22.06.2019. 

Шездесета Међународна олимпијада из математике за ученике 

средњих школа одржана је у Великој Британији. Tим Србије сачињен 

од шест ученика Математичке гимназије у Београду постигао је 

изванредан успех. Ово је први пут да тим Србије освоји чак три 

златне медаље, једну сребрну и две бронзане. 

 Медаље су освојили: 

• Јелена Иванчић, ученица 3. разреда Математичке гимназије – 



ЗЛАТНА 

• Павле Мартиновић, ученик 4. разреда Математичке гимназије 

– ЗЛАТНА 

• Алекса Милојевић, ученик 4. разреда Математичке гимназије 

– ЗЛАТНА 

• Милош Милићев, ученик 2. разреда Математичке гимназије – 

СРЕБРНА 

• Јован Торомановић, ученик 3. разреда Математичке гимназије 

– БРОНЗАНА 

• Владимир Виктор Мирјанић, ученик 4. разреда Математичке 

гимназије – БРОНЗАНА 

Лидери тима: Марко Радовановић и Бојан Башић. 

На овом најпрестижнијем међународном такмичењу учествовало је 

преко 100 земаља. Српски тим је екипно освојио девето место. 

Честитамо свим нашим ученицима који су освојили медаље, 

њиховим наставницима, као и лидерима! 

 

 

 На шездесетој Међународној олимпијади из математике за ученике 

средњих школа  додељено је посебно признање нашој ЈЕЛЕНИ 

ИВАНЧИЋ. Јелена је добила  посебну награду – Мирзахани награду, 

специјално признање за постигнуће кандидата женског пола на 

овом такмичењу. 

Јелена Иванчић, ученица трећег разреда Математичке гимназије, 

освојила је златну медаљу на овој олимпијади освојивши 41 поен од 

максималних 42. 

Честитамо Јелени!  



   

 

21-

29.07.2019. 

Педесет прва Међународна хемијска олимпијада одржана је у 

Паризу. Србија је била једна од 80 земаља учесница, а представљали 

су је: Михаило Милошевић из београдске Математичке гимназије, 

Игор Топаловић из Ужичке гимназије, Михаило Мирковић из Прве 

београдске гимназије и Александра Љубеновић из лесковачке 

Гимназије. Игор Топаловић је освојио сребрну медаљу, а Михаило 

Милошевић и Михајло Мирковић бронзане медаље, док је 

Александра Љубеновић добила похвалу. 

 

 

02-10-

08.2019. 

Међународна олимпијада из астрономије и астрофизике је ове 

године одржана у Мађарској у месту Kестхеј. 

Павле Смиљанић, ученик трећег разреда Математичке гимназије 

освојио је похвалу. 

У тиму који је представљао Србију на овој олимпијади учествовали 

су још: 

Златан Васовић, ученик  Гимназије у Чачку 

Ђорђе Милић, ученик другог разреда Математичке гимназије 

Лука Царић, ученик трећег разреда Математичке гимназије 

Момчило Тошић, ученик Гимназије "Светозар Марковић" из Ниша - 

бронзана медаља 

Руководиоци: др Соња Видојевић и мр Вера Прокић. 

На Олимпијади је учествовало 47 земаља из целог света са 52 тима, 



тј. око 260 ученика. 

 

 

04-

11.08.2019. 

На тридесет првој Међународној  информатичкој олимпијади која се 

одржала у Бакуу (Азербејџан) четворочлана информатичка екипа 

Србије је, у конкуренцији 87 земаља учесница и 327 такмичара, 

освојила 4 медаље (једну сребрну и три бронзане). 

Појединачни успех такмичара је: 

• Тадија Шебез, 3. разред, гимназија Јован Јовановић Змај, Нови 

Сад, сребрна медаља 

• Никола Пешић, 4. разред, гимназија Јован Јовановић Змај, 

Нови Сад, бронзана медаља 

• Младен Пузић, 3. разред, Математичка гимназија, Београд, 

бронзана медаља 

• Јован Бенгин, 1. разред, Математичка гимназија, Београд, 

бронзана медаља 

Екипу су водили: др Драган Урошевић, са Математичког института из 

Београда и Алекса Плавшић, студент Рачунарског факултета из 

Београда. 

 
 

Током 

августа 

месеца 

На такмичењу из хемије у Москви, трећем Међународном 

хемијском турниру, тим Београда је био другопласиран у свету и 

освојио сребрну медаљу. Тим Београда чинила су три ученика трећег 

разреда Математичке гимназије, Филип Kолџић, Михаило 

Милошевић и Бранка Kрњаја, као и двоје ученика Треће београдске 

гимназије и једна ученица Тринаесте београдске гимназије. Вође 

тима били су студенти Хемијског факултета у Београду, Анамарија 



Николетић, бивша ученица Математичке гимназиие, и Урош 

Стојиљковић. У појединачном пласману, Филип Kолџић је освојио 

друго а Михаило Милошевић треће место. Ово је велики успех за 

наше ученике пошто је ово једино међународно такмичење из 

хемије, осим Међународне хемијске олимпијаде, на коме учествује 

Србија 

23-

28.08.2019. 

На Европској јуниорској олимпијади из информатике која је ове 

године одржана у Марибору (Словенија), тим Србије освојио је једну 

сребрну и једну бронзану медаљу. 

Сребрну медаљу освојио је Матеја Вукелић, ученик Математичке 

гимназије, а бронзану медаљу Милош Медић, ученик гимназије 

"Јован Јовановић Змај" из Новог Сада. 

Тим је предводила професорка Јелена Хаџи-Пурић. 

 

 
 

 


