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Датум Догађај 

  

02.06.2018. У Математичкој гимназији је одржан пријемни испит за упис у први 

разред Математичке гимназије. 

02.06.2018. На Факултету техничких наука у Чачку одржано је Републичко 

такмичење и смотра истраживачких радова под покровитељством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у 

организацији система регионалних центара за таленте. На смотри је 

учествовало укупно 399 ученика из целе Србије. Из наше школе се 

пласирало девет ученика: Крњаја Бранка, Колџић Филип, Јанковић 

Лука, Вујнић Наталија, Дракулић Никола, a награде су освојили 

Гвоздић Страхиња (друга награда из математике), Ивановић Јелена 

(друга награда из математике), Милисављевић Андреј (трећа награда 

из информатике) и Богојевић Селена (трећа награда из математике). 

04.06.2018. Велики матуранти су полагали матурски испит из анализе са 

алгебром. 

04.06.2018. Ученици седмог разреда Основне школе при Математичкој гимназији, 

као и ученици првог, другог и трећег разреда Математичке гимназије 

су полагали заједнички писмени задатак из анализе са алгебром. 

07.06.2018. Одржано је Градско такмичење у ватерполу. Тим Математичке 

гимназије освојио је треће место. 

 

06.06-12.06.2018. Одржане су одбране матурских радова. 

14.06.2018. У нашој школи је одржана Смотра ученичких радова чланова Секције 

примењене физике и електронике  Математичке гимназије. Били су 

изложени ученички пројекти који су реализовани током ове школске 

године. 



 Секција је настала на иницијативу ученика због њихове потребе за 

стицањем нових знања из електронике, програмирања и физике и то 

из области које се не обрађују током редовног школовања.  

Рад на Секцији развија компетенцију за решавање проблема, док је 

сам настанак секције одлична илустрација ученичке 

предузимљивости.  Неки од пројеката су примерени „Примењеним 

наукама“, од септембра новом предмету у гимназијама. 

  

14.06.2018. Завршетак наставе за ученике седмог разреда. 

18.06.2018. Одржан је завршни испит за ученике осмог разреда из српског језика. 

18.06.2018. Одржана је свечана додела сведочанства, диплома и награда 

„великим матурантима“ 

18.06.2018. „Велики матуранти“ су имали матурско вече у хотелу Хилтон. 

19.06.2018. Одржан је завршни испит за ученике осмог разреда из математике. 

19.06.2018. На крају једногодишњег програма из психологије, у овој школској 

години, ученици другог разреда Математичке гимназије посетили су 

новоотворени Музеј илузија у Београду са предметним наставником, 

мр Мирјаном Репац. 

   

20.06.2018. Одржан је завршни испит за ученике осмог разреда – комбиновани 

тест. 

21.06.2018. Одржана је свечана додела сведочанстава и награда „малим 

матурантима“. 

21.06.2018. Завршетак наставе за ученике првог, другог и трећег разреда. 

19.06-24.06.2018. На 22. Балканској јуниорској математичкој олимпијади за ученике до 

15,5 година која се од 19. До 24. Јуна 2018. Године одржава на острву 



Росдос (Грчка) математичка екипа Србије је остварила велики успех: 

Појединачни успех ученика је: две златне, две сребрне и две бронзане 

медаље. 

• Милош Милићев,  Математичка гимназија Београд – 40 поена – 

златна медаља 

• Добрица Јовановић,  Математичка гимназија Београд – 39 

поена – златна медаља 

• Арсен Миковић,  Математичка гимназија Београд – 30 поена – 

сребрна медаља 

• Милица Вугделић,  Математичка гимназија Београд – 23 поена 

– сребрна медаља 

• Невена Стојковић,  Математичка гимназија Београд – 12 поена 

– бронзана медаља 

• Милан Гелић,  Математичка гимназија Београд – 12 поена – 

бронзана медаља 

Међу најуспешнијим такмичарима, са максималним бројем поена на 

целој олимпијади је Милош Милићев (Србија). 

Екипно, у званичној конкуренцији, Србија је са 156 поена освојила 

треће место иза екипа Румуније (205) и Бугарске (177).  

Максималан број поена на такмичењу је 40. 

Лидери екипе Србије су били: Ненад Вуловић (Крагујевац) и Милица 

Мисојчић (Београд). 

 
25.06.2018. Одржана су одељењска већа за седми, први, други и трећи разред. 

25.06.2018. Одржано је наставничко веће. 

26.06.2018. У Математичкој гимназији окупили су се пријатељи Олге Перковић 

која је трагично преминула 4. марта. Њена генерација из Гимназије 

('86) организовала је акцију прикупљања финансијских средстава која 

су донирана фондацији АЛМАГИ. Прикупљена средства су 

искоришћена за набавку и постављање клупе у дворишту Школе са 

плочицом. Окупљеној породици, родбини и пријатељима обратили су 

се директор Срђан Огњановић и бивша ученица Гордана Антонијевић 



који су емотивним речима пробудили сећање на нашу Олгу Перковић. 

    
25.06-01.07.2018. Одржан је Куп Математичке гимназије. 

25.06.2018. Долазак такмичеара. 

26.06.2018. У свечаној сали Математичке гимназије свечано је отворен Шести Куп 

Математичке гимназије. Математичка гимназија је и ове године 

угостила 28 тимова из 12 европских земаља – Босне и Херцеговине 

(Републике Српске), Бугарске, Немачке, Грчке, Мађарске, Македоније, 

Црне Горе, Румуније, Русије, Србије, Словеније и Велике Британије. 

Учесницима се обратио директор Срђан Огњановић, који је пожелео 

учесницима да се у Београду осећају пријатно, где ће стећи нова 

познанства и пријатељства, као и очекивање да ће позитивне 

вибрације са овог такмичења понети у средине из којих долазе. 

Државни секретар проф. Др Владимир Поповић у Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја истакао је спремност ресорног 

министарства и да у наредном периоду подржава све активности 

Математичке гимназије у Београду, и честитао њеним учесницима и 

наставницима успех на недавно одржаној Јуниорској Балканској 

математичкој олимпијади. Градоначелник Београда проф. Др Зоран 

Радојичић свечано је отворио Шести куп Матемачке гимназије. Он је 

изразио задовољство јер има прилику да отвори такмичење и да се 

обрати учесницима овог значајног догађаја. Како је истакао, људима 

бистрог ума, који имају изграђен систем вредности да цене знање и 

науку. Градоначелник је подсетио да наш град и земља имају пуно 

значајаних институција, али да је Математичка гимназија у Београду, 

свакако једна од најзначајних. 

   

    
26.06.2018. Куп Математичке гимназије – дан такмичења из математике. 

27.06.2018. Куп Математичке гимназије – дан такмичења из физике. 

28.06.2018. Куп Математичке гимназије – дан такмичења из информатике. 



28.06.2018. Куп Математичке гимназије – уручење награда и затварање 

такмичења. 

01.07.2018. Одлазак такмичара. 

28.06.2018. Подела сведочанстава и награда ученицима седмог, првог, другог и 

трећег разреда. 

29.06.2018. Одржано је наставничко веће и расподела часова. 

29.06-30.06.2018. Попуњавање листе жеља и унос у базу података. 

 Тим просветних саветника обавио је 17, 18. и 19. априла 2018. године 

општи стручно-педагошки надзор ради вредновања квалитета рада 

Математичке гимназије у Београду. Стручно педагошким надзором 

утврђено је да се општи квалитет школе оцењује са оценом четири (4). 

 


