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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
Председник Владе Републике Србије  

ПРЕДСЕДНИК ПОЧАСНОГ ОДБОРА

Математичка 
гимназија – пут 
рада, учења и 
успеха

Сократов идеал гласи: врлина је знање. Он нам говори да су велике и племените ствари 
достижне и да се стичу напорним учењем. Стварање Математичке гимназије је добра 
и племенита идеја, а њен развој нам говори да је за остварење снова потребан напоран 

рад и посвећеност. Па и само првобитно значење речи школа јесте истрајавање у раду. Мисија 
Математичке гимназије обједињује најбоље ученике из читаве Србије, искуство истакнутих 
професора са факултета, али и знање бивших ученика ове школе. Све то заједно доприноси 
успеху садашњих и будућих генерација.

Образовање представља вредност по себи, али и предуслов економског напретка и успеха 
нашег друштва и државе Србије. Са једне стране стичемо опште образовање и учимо како се 
учи. Кроз тај процес развија се наше мишљење, личност и њени потенцијали. Са друге стране, 
ђаци чине једно мини друштво и уче како да комуницирају, сарађују, тимски раде и побеђују. 
На овај начин ученици ове посебне школе стварају свој компетентни профил који чине 
знање, вештине и вредности. Овде су ученици будући студенти природно–математичких и 
техничких  факултета, који утичу и на развој тих високошколских институција. Ова школа, 
замишљена као Платонова академија – аристократија духа и карактера - подиже младе 
људе тако што развија њихове способности, системски их обучава, увежбава и припрема за 
животни посао. Спрема их за укључивање у грађанско друштво.

Очекујем од Математичке гимназије да и даље доприноси развоју образовања, а тиме и 
напретку Србије у економском и културном погледу. Инспирисан Платоновим идејама 
у старој Грчкој, желим да ови млади људи буду носиоци развоја наше земље. Онима који 
достигну најбоље светске универзитете и компаније желим да дођу овде и део свог знања и 
искуства подаре својој отаџбини. Мудрост је да стечена знања, способности, увиде и искуство 
спојимо у истинско јединство.

Ученици и професори, срећан вам јубилеј, 50 година Математичке гимназије.
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Математичка гимназија ове године прославља педесет година свог трајања, своје 
доследности, напретка, афирмације знања и неоспорне доминације у нашем 
образовном систему, али и поштовањa које спонтано, својим резултатима, у 
сваком човеку изазива. Треба наћи меру између чињеница и емоција, међутим, 
када је реч о овој школи то је врло тешко. У пет деценија рада Гимназије, свој 
ентузијазам, знање, енергију и често несвесну смелост унеле су генерације 
ученика, професора, радника школе, сарадника са факултета и института, као 
и небројених пријатеља разних струка, који су препознавали њену важност 
и спонтано давали подршку школи која се по много чему издваја од осталих 
образовних средњошколских институција.

Реч директора
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Математичка гимназија у Београду основана је 1966. године за рад са ученицима који 
испољавају посебну способност и интересовање за математику и природне науке и 
њихову примену. Започињући наставу у више него скромним условима, Гимназија 
је врло брзо постала водећа школа у земљи и препознатљива у свету. То је било 
могуће захваљујући јасно постављеним циљевима, строгим и доследним мерилима 
при пријему и селекцији ученика, квалитетном и селективном пријему наставника, 
садржајној и креативној настави, и вештом и мудром руковођењу школом. За протеклих 
педесет година рада нашу школу је завршило око 6800 ученика. Наставу је изводило 
више стотина професора, било у сталном радном односу, било у својству спољних 
сарадника са Универзитета или одговарајућих института, а међу њима био је немали 
број некадашњих ученика Гимназије, у свим научним звањима. Уз велике напоре и 
често наилазећи на и те како снажан отпор, Гимназија је доследно следила зацртане 
и базичне идеје и начело да од самог свог оснивања буде у сталном усавршавању 
наставе и метода рада, поштујући принцип да је талентованом ученику потребан исто 
толико обдарен професор привржен наставном и васпитном позиву. У нашој школи 
не постоје границе између прошлости, садашњости и будућности – идентитет корисног, 
смисленог рада и образовања носи и памти и ђак и учитељ, кроз посебност узајамног 
односа чија вредност не зна за границе и различитост језика и културе. Темељи таквог 
уважавања стварају се врло рано, и то у најосетљивијем периоду живота, али и у 
преломним – код нас посебно – историјским, политичким и идеолошким околностима. 
Ђак Математичке гимназије, будући студент, будући професор, научник-истраживач 
на било ком светском универзитету, доноси са собом поштовање и поверење према 
сопственој личности, али и према личности својих колега и професора; веру у 
сопствене могућности, али и уважавање туђих. Све то треба однеговати и примером 
професора који прихвати такве ђаке с првим школским звоном у овој школи. Треба 
препознати таленат, али и личност ђака, и с правом мером развити стабилне радне 
навике, спремност за тежак, напоран и систематичан рад, подстицати истрајност да 
би се зацртани циљеви остварили и, коначно, потребно је оспособити младог човека 
да учини прави избор у даљем образовању и напредовању.

Резултати јасно постављених и спроведених идеја и принципа нису изостали. Тешко 
је избројати награде и признања које су ученици и њихови професори добили 
у остваривању васпитно-образовног процеса. Само на међународним научним 
олимпијадама број освојених медаља већи је од 480. На основу свих постигнутих 
резултата, Министарство просвете Србије прогласило је 2007. године Математичку 
гимназију школом од посебног националног интереса. Кроз сваку награду школа 
је добијала посебан вид признања. Једно од најзначајнијих дошло је 2016. године, 
године у којој школа прославља пола века постојања. Сретењски орден додељен је 
Математичкој гимназији за нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане у 
просветној и педагошкој делатности. 

Важно је истаћи да школа није имала за циљ искључиво добијање признања нити је код 
ученика развијала став о награди као јединој мотивацији и подстицају, већ се према 
такмичењима односила као према средству које ће младе људе усмерити ка научном 
раду, не запостављајући важност васпитно-образовног формирања личности. Тако 
наши ученици испољавају скромност и здрава начела свог будућег рада, који нема за 
циљ истицање кроз награде.

Чак и ако оставимо по страни све освојене медаље, признања и награде, с пуним 
правом морамо рећи – или признати – да Математичка гимназија помера границе 
средњег образовања; да подиже и негује математичку и научно-техничку културу; 
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да се по угледу и примеру на њу, уз неопходни ентузијазам и знање тамо-
шњих професора, оснивају математичка одељења у многим градовима Ср-
бије (ова одељења раде по наставном плану, програму и осталим условима 
као Математичка гимназија); да стоји иза квалитетних и компетентних уџ-
беника и збирки задатака и да је значајно допринела подизању нивоа цело-
купног образовног система, поштујући основне квалитете цивилизацијског 
идентитета.

Доследност у спровођењу наведених начела и начин њиховог реализовања нису 
затворили школу и одвојили је од потреба савременог, напредног научног и 
образовног система. Наши принципи представљају базичан и сигуран темељ на 
коме се могу надоградити креативне и савремене промене у образовању. То 
школу чини увек актуелном и успешном, спремном (као и увек) да се укључи и 
истраје у изазовима и токовима савременог светског образовног система. Зато 
с правом и поносом видимо наше ученике на путу који су обележили великани 
наше науке као што су Пупин, Тесла, Миланковић, Алас; хоће ли њихов пут бити 
и пут повратка у своју земљу, пут доприноса и, коначно, правог националног 
идентитета – време које је пред нама биће мудрије и спремније да понуди 
одговоре, али и услове подстицајног научног окружења које ће бити од користи 
целокупној друштвеној заједници.

дир. Срђан Огњановић
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This is the year when the Mathematical Grammar School is celebrating fifty years from 
its foundation, its consistency, its progress, knowledge affirmation and indisputable 
domination within our educational system, but also of the respect spontaneously initi-
ated in every human by its gained results. 

The right measure should be created between facts and emotions. However, with regard 
to this school, it is very difficult. Within five decades of school work, generations of 
pupils, professors, other school employees, school collaborators from the University and 
the Institute, as well as numerous friends from different professions, who have recog-
nized the importance of the school and therefore, spontaneously have given their sup-
port to the school which differs from other educational high school institutions on many 
fields, have introduced their enthusiasm, knowledge, energy and often unconscious 
courage.

The Mathematical Grammar School in Belgrade was founded in 1966 as the school for 
work with pupils that are expressing special abilities and interest for mathematic 
and natural sciences, as well as for its application. Having begun its classes in more 
than modest conditions, the School has rapidly become a leading school in the country 
recognizable in the world as well. That was possible with appreciation to clearly set 
goals, strict and consistent criteria applied upon enrolling and selection of pupils, good 
quality and selective professors employment, content and creative teaching, skilled and 
wise school managing. During last fifty years, 6800 pupils have finished our school. 
More than hundred professors have been teaching in our school, both as permanently 
employed ones and as external collaborators from the University or other suitable insti-
tutes, among whom was not negligible number of former students of our School, from 
all scientific titles. With great effort and often by encountering strong resistance, the 
School has consistently followed set and basic ideas and principles that since its incep-
tion, shows continuous improvement of teaching and working methods, while respecting 
the principle that talented student requires equally endowed professor devoted to 
teaching and educational vocation.

In our School there are no boundaries between past, presence and future- identity of 
useful, meaningful work and education is something carried and remembered by both 
pupil and professor, through specialty of mutual relation which value does not recognize 
any boundaries and diversity of language and culture. The foundations of such respect 
are created very early, in the most sensitive period of life, but also in the crucial - espe-
cially for us - historical, political and ideological circumstances. The pupil of the Math-
ematical Grammar School, a future student, a future professor, a scientist- researcher on 
any world `s universities, carries in itself respect and trust towards its own personality, 
but also, towards personality of its colleagues and professors; belief in its own possibili-
ties, including respect for others. All that should be nourished by the example of the 
professor who accepts those pupils with the first ring in this school. Both talent and 
also personality of the pupil should be recognized, stable working habits should 

The Word from the Principle
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be developed with right measure, willingness for hard, strenuous and systematic 
work, to encourage perseverance in order to achieve set objectives and, finally, it is 
necessary to teach the young men to make the right choice in further education and 
advancement.

The results of clearly set and conducted ideas and principles did not stay away. It is 
difficult to count prizes and awards the pupils and their professors had received while 
accomplishing educational process. Number of gained medals only on international 
scientific Olympics exceeds number of 450. Based on all accomplished results, in 2007, 
the Ministry of education of the Republic of Serbia has declared the Mathematical Gram-
mar School as the school of special national interest. Through every prize, the school 
has received a special type of recognition. One of the most significant ones occurred in 
2016, in the year when the school is celebrating a half century of its existence. ``Sreten-
jski`` medal was awarded to the Mathematical Grammar School for special merits for the 
Republic of Serbia and its citizens in educational and pedagogical activities.

It is of high importance to note that the school did not have exclusive goal to receive the 
recognition nor did it develop with their students attitude about the reward as the only 
motivation and encouragement, but it has always referred towards the competitions as 
the instrument that will direct your people towards scientific work, without neglecting 
the importance of educational formation of personality. Thus our pupils are expressing 
modesty and healthy principles of their future work, which has no aim in standing out 
through awards.

Even if we put aside all gained medals, prizes and awards, with full voting we must say 
– or admit- that the Mathematical Grammar School moves boundaries of high-school 
education; that it raises and nourishes mathematical and scientific- technical culture; 
that according to its model and reputation, with necessary enthusiasm and knowl-
edge of its professors, mathematical classes are formed in many Serbian cities (these 
classes work according to the teaching plan, program and other conditions of the 
Mathematical Grammar School); that it stands behind good quality and competent 
textbooks and activity books and that it has significantly increased the level of entire 
educational system by respecting basic qualities of civilizational identity.

Consistency in conducting mentioned merits and the way of their realization did not close 
the school or separate it from the needs of contemporary, advanced scientific and educa-
tional system. Our principles represent basic and reliable foundation on which creative 
and contemporary modifications in education can be upgraded. That makes the school 
always up-to-dated and successful, ready (as always) to engage and persist in the chal-
lenges and trends of the modern worldwide educational system. Therefore, with right and 
pride we can see our pupils on the path marked by the great people of our science such 
are Pupin, Tesla, Milankovic, Alas; whether or not their path will be the path of return to 
their country, path of contributions and finally real national identity- the time that is in 
front of us will be wiser and more ready to offer us the answers, as well as the conditions 
of stimulating scientific surrounding that will be beneficial for entire social community.

dir. Srđan Ognjanović
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Поглавље 1

ИСТОРИЈАТ 
МАТЕМАТИЧКE 
ГИМНАЗИЈE
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Шездесетих година ХХ века у математичкој стварности Србије, подстак-
нута сличним иницијативама у многим другим земљама, сазрела је 
идеја о потреби битног повећања улоге и значаја математике и, у окви-

рима тога, рада на развоју научног подмлатка на подручју математике. Носилац 
тих идеја био је професор др Војин Дајовић, који је 1962. године написао оп-
сежну студију Улога и значај математике. Настава математике у Југославији. 
Та је студија била прихваћена у Савезном одбору за просвету Савезне скупшти-
не (тадашње ФНРЈ) и у вези с тим је донета Препорука о значају математике и 
подстицању омладине на студије математике. Професор Дајовић се, заједно са 
професором др Душаном Аднађевићем, приликом њиховог студијског боравка у 
Москви школске 1963/64. године, темељно упознао и са системом специјализо-
ваних школа за талентоване младе математичаре, међу којима и са искуствима 
московске школе касније назване Колмогоров, по њеном оснивачу Андреју Ни-
колајевичу Колмогорову, славном руском математичару који је из много разло-
га познат у свету. По повратку из Москве професор Дајовић је предложио да се 
отворе специјализоване школе за даровите младе математичаре. На путу од идеје 
до формирања Математичке гимназије у Београду било је много тешкоћа и пре-
прека. Нарочито је сметао елитистички концепт школе, који је битно одударао 
од тада доминантног принципа просечности. Предлог је 1965. године прихватио 

Идеја о оснивању Математичке 
гимназије

Академик 
Војин Дајовић
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Просветни савет града Београда; формирана је Матична комисија за отварање 
Математичке гимназије у Београду, у саставу Никола Вученов, Војин Дајовић, 
К. Милинковић, Ранко Радовановић, чији је основни задатак био да донесе план 
и програм наставе и одабере одговарајући наставни кадар. У оквирима припре-
ма за остварење идеје написан је елаборат о отварању Математичке гимназије, 
који је сачинила комисија у саставу: Војин Дајовић (председник), Ранко Радо-
вановић, Никола Вученов, Милан Распоповић, Радован Матовић, Бранка 
Вучковић, Бранислава Мојсовић. Између осталог, комисија је написала План и 
Програм рада, полазећи од програма природно-математичког смера гимназије. 
Аутори програма за математику били су Војин Дајовић и његова супруга, проф. 
др Милица Илић-Дајовић. Осим што је настава математике осавремењена, упот-
пуњена и продубљена, уведени су елементи нумеричке математике, математичке 
логике, програмирања и разних примена математике. Оно што је било на почетку 
и данас је карактеристично за Математичку гимназију: пријемни испит, посебни 
планови и програми, одабир талентованих наставника, сарадња са Универзите-
том, одељења од по 20 ученика.

Скупштина града Београда је 23. маја 
1966. године објавила у Службеном 
листу града Београда Одлуку о оснивању 
Математичке гимназије. У школској 
1966/67. години Гимназија је била 
подстанар на другом спрату зграде у 
Улици Народног фронта 37, Задужбини 
Персе и Ристе Миленковић, а наредне 
школске године Основна школа Змај Јова 
Јовановић се иселила и Математичкој 
гимназији је припала читава зграда. 
Почетак прве школске године каснио је 
због недовољног броја ученика, тако да је 
први радни дан био 19. септембар 1966. 
године. Тада је у три одељења другог 
разреда уписано 55 ученика, од којих 
је 11 било из унутрашњости, смештених 
у ђачким домовима. Функцију в. д. 
директора у прве две године обављао 
је мр Ранко Радовановић, тадашњи 
директор Просветно-педагошког 
завода у Београду. У школи су била 
само три стално запослена наставника, 

секретар, домар и две чистачице. Из 
овог периода је и чувена фотографија 
првог сталног колектива Математичке 
гимназије, начињена на тадашњој тераси 
изнад фискултурне сале (сада је на том 
месту Свечана сала школе), на којој су 
професори Милан Распоповић (физика), 
Милан Којић (математика), Богдан 
Смиљевић (историја) и Бранислава 
Мојсовић (биологија, у почетку секретар 
школе). Професор Дајовић је веома 
пажљиво бирао сараднике, искусне, 
афирмисане и амбициозне. Настава 
је почињала свако јутро у 7.15, радило 
се шест дана у недељи, тада је у свим 
школама и субота била радни дан. 
Обавезно је било да прва два часа буду 
часови математике. У почетку је било 
и проблема са салом за физичко, па су 
ученици аутобусом одлазили на часове 
у Спортски центар у Кошутњаку. Тамо је 

1966–1970. 

Проф. др Милица 
Илић-Дајовић

Мр Ранко Радовановић Група ученика прве генерације на излету
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суботом по подне одржавана и обавезна 
настава пливања. Ускоро се запошљавају 
и нови професори: Зорица Маринац, 
Бранко Поповић и Мирјана Ивановић 
(српски језик и књижевност), Бојана 
Никић и Гаврило Вуковић (физика), 
Георгије Стојковић (програмирање), 
Василије Јовић (хемија), Бранка 
Ђерасимовић и Живота Јоксимовић 
(математика), Александар Цветковић 
(енглески језик), Вера Грубетић (руски 
језик), Милеса Поповић (логика, 
психологија, социологија и филозофија), 
Павлина Михајловска (географија), 
Милан Милаков (физичко васпитање) и 
други. 

Професор Дајовић је нарочито много 
пажње посвећивао избору наставника 
за математичке предмете. Трудио 
се да већина младих асистената са 
Природно-математичког факултета 
бар неко време ради и у Гимназији, у 
својству спољних сарадника. Идеја је 
била да се из тог рада добије корист 
и за школу, али и за наставнике, јер 
стичу искуства која се нигде другде не 
могу добити. Војин Дајовић, његова 
супруга Милица и њихов син Слободан 
годинама су држали наставу у школи 
без икакве накнаде. Војин је држао 
часове анализе с алгебром све до 1978. 
године. Водио је и састанке Актива 
математике, мада формално није био 
председник. У тренутку када је осетио да 
је школа „стала на своје ноге“, повукао 
се и препустио својим наследницима да 
наставе рад. 

„За нематематичке предмете (осим 
физике и астрономије) изабрани су 
наставници код којих су ученици те 
предмете савлађивали на часу, како 
би своје слободно време претежно 
посвећивали савладавању математике.“ 
(Из чланка професора Војина Дајовића О 
оснивању Математичке гимназијe)

Три школске године, 1968/69, 1969/70. 
и 1970/71, школу је водио као в. д. 
директора професор Универзитета у 
Београду др Душан Аднађевић.

Иако такмичења никада нису била 
најзначајнији циљ Гимназије, увек им 
је придавана велика важност. Први 
олимпијци су 1968. године, на Десетој 
међународној математичкој олимпијади 
у Москви, били Зоран Каделбург 

Проф. др Душан Аднађевић

Први стални колектив Математичке гимназије 
(1966) – Милан Којић, Бранислава Мојсовић, 
Богдан Смиљевић и Милан Распоповић

Кандидати за ИМО 1968. године

и Славко Симић. Зоран је освојио 
трећу награду (бронзану медаљу), а 
Славко специјалну награду. Иако је 
математичка екипа Југославије неколико 
година учествовала на Међународној 
математичкој олимпијади, највећи 
успеси на овом најпрестижнијем 
математичком такмичењу на свету 
везани су за учешће ученика 
Математичке гимназије.

Значајан догађај одиграо се 1969. 
године. Тада се у Гимназију уводи 
програмерски смер, нешто потпуно 
ново за тадашњу Југославију. Свршени 
матуранти програмерског смера могли 
су да се одмах запосле у привреди 
или друштвеним делатностима, као 
програмери, оператери на рачунару, 
информатичари. Неки од њих су то и 
искористили и били веома успешни, 
али је ипак већина одлазила на студије. 
Већ 1971. године основан је Рачунарски 
центар. На кредит је купљен рачунар 
LITON 32, а у Рачунарском центру радили 
су првенствено ученици.

Просветни савет је 1970. године донео 
одлуку да Математичка гимназија може 
да уђе у редовни образовни систем 
Србије и тиме верификовао рад ове 
школе.
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Године 1971. изабран је нови директор 
школе. Први пут је то неко ко није 
у в. д. статусу. Професор мр Милан 
Распоповић био је члан колектива и 
професор физике, познат међу својим 
ученицима по томе што је инсистирао 
на изради великог броја задатака, 
што у то време није било уобичајено, 
физика се углавном радила кроз теорију. 
Распоповић је у великој мери обележио 
рад школе, јер је на месту директора 
остао све до пензије – до 2001. године.

Ученици Математичке гимназије 
освојили су 1974. године прве златне 
медаље на Међународној математичкој 
олимпијади. Успело је то двојици 
ученика на Олимпијади у Демократској 
Републици Немачкој – Јожефу Б. Варги и 
Миодрагу Живковићу. 

Школске 1975/76. године проширен је 
други спрат зграде и први пут уписан 
први разред. Тако је Гимназија постала 
потпуна, четворогодишња школа. И даље 
се ради само у преподневној смени, а 
тих година запошљавају се и нови млади 
професори, који ће читав свој радни век 
провести у Математичкој гимназији: 
Срђан Огњановић (математика), Наташа 
Чалуковић (физика), Милан Чабаркапа 
(информатика), Надија Удовичић 
(хемија), Бранислава Влашки (физичко 
васпитање).

Средином седамдесетих година 
започела је веома успешна сарадња са 
Математичком гимназијом из Загреба. 
У више наврата је реализована размена 
ученика и наставника наше две школе.

И поред погубних последица које 
је проузроковало средње усмерено 
образовање, Математичка гимназија 
је, понајвише захваљујући напорима 
свог директора Милана Распоповића, 
сачувала добар део свог ранијег 

идентитета (наставни кадар, савремену 
организацију и методе рада, сарадњу са 
научним институцијама и др.). Можда 
је најзначајније то што су ученици с 
даром за математику наставили да 
долазе у школу у Улици Народног 

Године 1977. фронтално, на брзину и 
без темељне анализе спроведена је 
тзв. Шуварева реформа. Број ученика 
у одељењу повећан је на 34, чак и до 
40. Укинут је пријемни испит, такође 
и сарадња са Универзитетом. Због 
повећаног броја ученика и одељења 
прешло се на рад у две смене. Школа 
је постала ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА 
РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА МАТЕМАТИЧКО-
-ТЕХНИЧКЕ СТРУКЕ. Занимања су била: 
програмер, оператер на рачунару, 
математичко-технички сарадник 
и статистичар. Постојала су и два 

занимања у оквиру природно-техничке 
струке: техничар за нуклеарну физику 
и техничар за ласерску физику. Убрзо 
је школа одустала од прва два разреда 
(такозване заједничке основе), већ се 
радило само са трећим и четвртим 
разредом, а број одељења се кретао 
између 20 и 24.

Руководство школе сматрало је да ће 
Математичка гимназија имати више 
изгледа да поврати свој статус ако 
промени име и одлучило је да се назове 
по познатом револуционару и народном 
хероју Вељку Влаховићу.

1971–1976. 

1978–1988. 

1977. 

Проф. др  Милан Распоповић
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Требало је да прође 11 година да би се 
покренули напори за обнову школе. 
Тада је формирана комисија у саставу 
Владимир Мићић, Љубомир Протић, 
Зоран Каделбург и Срђан Огњановић 
(све ученици професора Дајовића!), која 
је отпочела борбу против просветне 
бирократије. После много напора, а по 
одлуци Просветног савета СР Србије, 
донет је Правилник о остваривању 
огледа Математичке гимназије у 
Београду, и у јесен 1988. године уписана 
је прва генерација нове Математичке 
гимназије. План и програм, уз незнатне 
измене, био је исти као и пре увођења 
средњег усмереног образовања. У 
почетку су постојала два смера, општи 
и програмерски, са по два одељења, 
али се после неколико година од тога 
одустало и од тада се у Гимназији ради 
по јединственом плану и програму. Како 
је школа имала статус огледа, неопходно 
је било да се њен рад прати и пореди са 
неким стандардним узорком. Тако су све 
до 1993. године у школи постојала и два 
одељења природно-математичког смера 
гимназије. Након тога, број одељења 
по разреду устаљује се на шест, тако да 
Гимназија има 24 одељења.

Године 1989. покреће се и Међународна 
олимпијада из информатике. 

1988–1991. 

Професори: С. Огњановић, В. Мићић, З. Каделбург и Љ. Протић

фронта 37, мало због инерције, а мало и 
због тога што је школа Вељко Влаховић, 
иако изједначена са осталим средњим 
школама, ипак својим ђацима пружала 
значајно више. У овом периоду, због 
повећаног обима посла, многи нови 
наставници стижу у нашу школу. Неки 
од њих нису успели да се снађу и дуго 
задрже, али се велики број успешно 
уклопио и остао у школи до краја свог 
радног века. Међу овим другим су: 
Ненад Лазаревић, Слободан Тмушић, 
Михаило Вељковић, Љубинка Петковић 
(математика), Невенка Спалевић, Маја 
Мучалов, Јасминка Михаљинац и Лидија 
Поповић (информатика), Весна Рапаић 

(физика), Мирјана Мићић (књижевност), 
Милош Аксентијевић (астрономија).

Године 1982. ученик Ђорђе Марић осваја 
прву медаљу (сребрну) за Математичку 
гимназију на Међународној физичкој 
олимпијади. 

У овом периоду колектив школе са 
директором Распоповићем на челу чини 
бројне покушаје да се убрза повратак 
на стари пут. Године 1983. некако је 
обновљен други разред, а 1986. и први 
разред са повећаним бројем часова 
математике. Поменимо да је те 1986. 
потпуно илегално организован пријемни 
испит за упис у школу. У то време 
пријемни испити су били најстроже 
забрањени. 

Југословенска екипа први пут учествује 
већ наредне године; на Олимпијади у 
СССР-у ученик Александар Шушњар 
осваја прву „информатичку“ медаљу 
за нашу школу (сребрну), а 1991. на 
Информатичкој олимпијади у Грчкој 
Ранко Лазић осваја и прву златну медаљу 
из информатике.

Почетком деведесетих покренута је и 
једна додатна активност школе, која је 
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временом постала изузетно значајна. 
Најпре су суботом и недељом, када је 
школа слободна, одржаване припреме 
за упис на факултете и средње школе. 
Касније је ова идеја прерасла у Школу 
младих математичара, неку врсту 

додатне наставе за све заинтересоване 
ученике, укључујући и предшколски 
узраст. Школа младих математичара 
не само да је опстала до данас, већ из 
године у годину за њу влада све веће 
интересовање.

Јуна 1992. године међународна 
заједница наметнула је нашој земљи 
санкције, које се нису односиле само на 
привредни и монетарни систем, него и 
на културу, науку, просвету и спорт. Тако 
се догодило да екипа Југославије, иако су 
олимпијаде појединачна такмичења, није 
могла да учествује на бројним великим 
међународним такмичењима све до 
1996. године. Ипак, било је и изузетака, 
када је нашим ученицима омогућено 
да покажу своје знање и таленат, пре 
свега на инсистирање домаћина. Међу 
таквима посебно место заузимају: 
Математичка олимпијада у Москви 
јула 1992, Математичка балканијада 
(Грчка 1992, Кипар 1993, Југославија 
1994. и Бугарска 1995), Међународна 
олимпијада из информатике (Аргентина 
1993), Информатичка балканијада (Грчка 
1994. и Бугарска 1995), Међународна 
олимпијада из физике (Кина 1994. и 
Аустралија 1995. године).

Период 1992–1994. године обележен 
је изузетно добром сарадњом са 
московском математичком гимназијом 
Колмогоров. Размењено је неколико 
узајамних посета наставника и ученика, 
а сваки пут су одржавана и међусобна 
такмичења из математике, физике и 
информатике.

Математичка гимназија је 1994. године 
примљена у Европски савет високих 
способности (Еuropean Counsil of High 
Abilities), организацију основану 1987. 
године.

Године 1996. Математичка гимназија 
добија велико признање – републичку 

награду Вук Караџић за изузетне 
резултате постигнуте у области 
образовања и васпитања.

Како је школа увек имала много веће 
амбиције и планове него што су биле 
финансијске могућности, дошло се на 
идеју да се од 1998. године покрену 
тзв. самофинансирајућа одељења. Реч 
је о ученицима који су имали довољно 
добре резултате на пријемном испиту, 
а нису ушли у одобрену квоту школе 
за упис. Ти ученици били би уписани у 
редовна одељења, а њихови родитељи 
били су спремни да издвоје средства 
за финансирање њиховог школовања у 
Математичкој гимназији.

Деведесетих година ХХ века, по угледу 
на Математичку гимназију, отварају се 
специјализована одељења за талентоване 
ученике широм Србије – у Новом Саду, 
Нишу, Крагујевцу, Ваљеву, Краљеву, 
Сенти, Крушевцу, Лесковцу, па и у 
Подгорици у Црној Гори. Ова одељења 
раде по наставном плану и програму 
наше школе, користећи искуства и 
сличну организацију и методе извођења 
наставе, уз праћење свих промена које се 
дешавају у Математичкој гимназији.
У жељи да се настава што више унапреди, 
1994. године уводе се и тзв. менторска 
одељења. С правом се закључило да 
ће настава бити још квалитетнија ако 
се најбољи ученици сваке генерације 
издвоје у једно одељење где ће се са 
њима на појединим часовима радити 
у малим групама од четири до пет 
ученика. Овај вид наставе сачувао се до 
данас у неизмењеном облику.

1992–1998. 

Вукова награда, 1996.
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Када је у марту 1999. године почела 
агресија на нашу земљу, све школе, па 
и наша, обуставиле су рад, а ученици 
из унутрашњости послати су кућама. 
То је било кобно за нашу изузетно 
талентовану ученицу првог разреда 
Сању Миленковић, чији су млади 
живот угасиле НАТО бомбе на мосту у 
Варварину.

Иако редовна настава није одржавана, у 
школи се интензивно радило. У паузама 

између сирена, одржаване су припреме 
за такмичења и пријемне испите. И 
стизали су резултати. На Олимпијади из 
физике у Италији наши ђаци освојили 
су три медаље, од којих једну златну. Ту 
прву златну медаљу из физике за нашу 
школу освојио је Ненад Вукмировић. 
Математичари су били још успешнији. 
Освојили су шест медаља на олимпијади 
у Румунији, од којих је златна Душана 
Ђукића прва после 25 година.

Функцију директора школе после 
одласка у пензију др Милана 
Распоповића, на предлог Наставничког 
већа школе, преузима 2001. године 
др Љубомир Протић, професор 
Математичког факултета и дугогодишњи 
професор математике у Математичкој 
гимназији.

Математичка гимназија увек је 
предњачила у иновацијама у раду са 
младим талентима. У овом периоду, као 
својеврсна реакција на неке предложене 
непримерене (и касније неспроведене) 
реформе, у школи сазрева идеја о 
потреби проширивања Математичке 
гимназије на завршне разреде 
основне школе. Заједно са Друштвом 
математичара Србије, предложено је 
да се Гимназији придруже и обдарени 
ученици седмог и осмог разреда. 
Слично као и у почетку деловања 

1999–2001. 

2001–2003.

Ученица Сања Миленковић

Проф. др Љубомир Протић

Прва генерација основаца у Математичкој гимназији

Гимназије, ова идеја наилази на бројне, 
претежно бирократске отпоре, али је 
ипак остварена 2004. године, када је 
уписана прва генерација у Основну 
школу при Математичкој гимназији. 
Такође, сагледава се чињеница да је 
школски простор поново постао тесан. 
Потреба решавања овог проблема 
наилази на разумевање градских власти 
Београда и почињу припреме за велику 
реконструкцију и доградњу зграде.
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реализацији наставе помагали су и неки 
истакнути наставници основних школа 
из Београда. За упис у седми разред 
организује се посебан тест способности, 
разматрају се успеси на такмичењима 
и обављају се разговори ученика и 
њихових родитеља са психологом школе.

Крајем 2004. израђен је идејни, а 
почетком 2005. и главни пројекат 
надоградње трећег спрата школе. 
Ипак, на почетак радова чекало се још 
неколико година.

Математичка гимназија је 2007. 
године добила још једно признање 
– Светосавску награду, најзначајније 
признање за успехе на пољу образовања.

На седници Владе Републике Србије 
одржаној 10. маја 2007. Математичка 
гимназија проглашена је за школу од 
посебног националног интереса за 
Републику Србију. Након проглашења, 
финансијска ситуација је побољшана, 
па су укинута „самофинансирајућа“ 
одељења.

2004–2007.
После именовања др Љубомира 
Протића на место помоћника министра 
просвете Републике Србије, у пролеће 
2004. функцију в. д. директора школе 
преузима, на предлог Наставничког 
већа, др Владимир Драговић, научни 
саветник Математичког института САНУ, 
некадашњи ученик и дугогодишњи 
професор и помоћник директора 
Математичке гимназије. Маја 2005. 
Министарство просвете именује 
Драговића за директора Математичке 
гимназије, првог из редова некадашњих 
ученика.

Школске 2004/2005. Министарство 
просвете и спорта Републике Србије 
донело је решење о увођењу два огледна 
одељења седмог разреда основне 
школе у Математичкој гимназији. 
Ученици ових одељења раде по Плану 
и програму седмог разреда основне 
школе, с тим што имају појачану наставу 
из математике, физике и информатике. 
Наставницима Математичке гимназије у 

Проф. др Владимир 
Драговић

Светосавска награда 
Математичкој гимназији, 2007.

Одлука којом је Математичка гимназија проглашена 
школом од посебног интереса за Републику Србију
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2008–2016.
Када је Владимир Драговић прихватио 
позив да се запосли у Математичком 
институту у Лисабону, поново се 
упразнило место директора школе. На 
предлог Наставничког већа, најпре за 
в. д. директора, а после два месеца и 
за директора именован је мр Срђан 
Огњановић, дугогодишњи професор и 
други некадашњи ученик Математичке 
гимназије на овом месту.

У пролеће 2009. године почели су 
радови на реконструкцији зграде и 
доградњи трећег спрата. Први пут у 
својој историји Математичка гимназија 
се (додуше привремено, на шест 
месеци) иселила из Задужбине Персе 
и Ристе Миленковић у Улици краљице 
Наталије. Гостовали смо у ОШ Краљ 
Петар Други Карађорђевић на Врачару 
и бројали дане до повратка. Од школске 
2009/2010. школа се враћа у своју кућу 
и одмах прави планове за повратак на 
једносменску наставу. Број одељења се 
усталио на 24 (по два седмог и осмог 
разреда и по пет у гимназији) и то је 
омогућило да школа редовну наставу 
обавља само у преподневној смени. 
Поподневни часови резервисани су за 
менторску наставу, блок-наставу, секције, 
припреме за такмичења и полагање 
пријемних испита.

Мр Срђан Огњановић, 
директор Математичке 
гимназије

Теодор фон Бург

Радови за време реконструкције зграде, 2009.

У овом периоду успеси на такмичењима 
су све већи, а укупан број освојених 
медаља на међународним такмичењима 
прелази 450. Екипа Србије почиње 
да учествује и на олимпијадама из 
астрономије и астрофизике, и како су у 
њој готово искључиво ђаци Математичке 
гимназије, нижу се бројни трофеји. Прве 
медаље из астрономије освајају 2009. 
године Наташа Драговић, Александар 
Васиљковић и Филип Живановић у 
Ирану, а већ следеће године Александар 
Васиљковић и прву златну на 
Олимпијади у Кини.

Посебно треба поменути фантастичан 
резултат нашег ученика Теодора фон 
Бурга. За шест година, 2006–2012, 
колико је био у Математичкој гимназији, 
учествовао је на шест Међународних 
математичких олимпијада, освојивши 
4 златне и по једну сребрну и бронзану 
медаљу, и тако постао најуспешнији 
учесник математичких олимпијада 
свих времена. При томе, Теодор је 
био изузетан ђак у свим предметима, 
а освајао је награде и на бројним 
међународним такмичењима из других 
области.

Стигле су и нове награде и признања: 
Награда The Man of The Yеar 2010, 
Награда Најбеограђанин 2010, Награда 
Европског покрета у Србији за допринос 
Европи у 2011, Плакета Најевропљанин 
Србије 2014. Прве европске куће, 
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уручена 2015, Плакета за изванредан 
допринос образовању и промоцији 
Србије, Сретењски орден председника 
Републике Србије 2016, Награда 
Америчке привредне коморе 2016. 
године.

Школа покреће још две велике 
активности. Године 2012. организује се 
први Летњи математичко-спортски камп 
у Тулби крај Пожаревца. Ту Математичка 
гимназија сваке године обавља своју 
мисију популаризације математике међу 
децом из Србије, али и из иностранства. 
Од 2013. године сваког лета, крајем 
јуна, одржава се Куп Математичке 
гимназије, такмичење из математике, 
физике и информатике које обухвата 
око 120 ученика узраста до 16 година из 
петнаестак европских земаља. Циљ овог 
такмичења је да се талентовани млади 
људи са читавог континента упознају 
и друже, а да наши гости упознају 

Награда Најбеограђанин 
за 2010. (Студио Б)

Награда Најевропљанин 
Србије 2014. 

Сретењски орден, 2016.

разним такмичењима и камповима, 
за размену ученика и наставника. 
Школу посећују значајни гости, али и 
многе мање познате колеге из других 
средина који желе да се упознају са 
радом Математичке гимназије. Наши 
ђаци и наставници путовали су у Кину, 
Индију, Русију, Казахстан, Шведску, 
Италију, Кипар, Румунију, Бугарску и 
многе друге земље, посетили њихове 
школе и размењивали искуства са својим 
колегама.

Све време свог постојања Математичка 
гимназија има посебан однос са својим 
бившим ученицима, било да их ангажује 
као наставнике или сараднике, било 
да од њих очекује савет или помоћ. 
Године 2011. основано је удружење 
бивших ученика Алумни Математичке 
гимназије. Сваке године, крајем 
децембра, одржава се традиционални 
скуп алумниста наше школе из 

гостољубивост и лепоте Београда и 
Србије.

Марта 2013. године, после 
десетогодишњег праћења огледа, 
Министарство просвете послало је 
решење за коначан прелазак Основне 
школе при Математичкој гимназији у 
редовно стање. 

Успеси наших ученика нису промакли 
другим школама у Европи и Азији. 
Учестали су позиви за гостовања на 

целог света. Исте године основана 
је и Фондација Алмаги Математичке 
гимназије, у којој се прикупљају средства 
за школу – за путовања на такмичења, 
припреме за такмичења, набавку опреме 
и сл. Фондацију помажу бројне домаће 
компаније, али и многи некадашњи 
ученици.

Математичку гимназију завршило је 
готово седам хиљада ученика. Неки 
од њих су професори на Београдском 

Ученици и професори на кампу
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универзитету, али и на другим 
универзитетима широм света. Многи су 
остварили престижне научне каријере, 
сматра се да је школа дала преко 500 
доктора наука. Други су успешни у раду 
у великим светским компанијама, али 
и у бројним рачунарским центрима 
и институтима. Бројни наши ученици 
постали су и професори у Математичкој 
гимназији. Наши садашњи и бивши 
професори аутори су многобројних 
уџбеника и збирки задатака, предавачи 

на семинарима за стручно усавршавање 
наставника и чланови комисија 
Министарства просвете за израду нових 
планова и програма. Може се закључити 
да се, осим поноса и задовољства што 
су очуване изворне вредности и идеје, 
а преброђени највећи проблеми и 
препреке, у Математичкој гимназији 
осећа да је будућност у даљем развоју и 
унапређивању уз још веће ослањање на 
научна и технолошка достигнућа трећег 
миленијума.

Алумни Математичке гимназије, удружење некадашњих ученика Гимназије

Волонтери на Купу Математичке гимназије

Награда Америчке 
коморе 2016.

50monografija_mg.indb   2550monografija_mg.indb   25 25.8.2016.   21.14.0425.8.2016.   21.14.04



Поглавље 2

ОВАКО ЈЕ 
ПОЧЕЛО...

50monografija_mg.indb   2650monografija_mg.indb   26 25.8.2016.   21.14.0525.8.2016.   21.14.05



Решење о оснивању Математичке 
гимназије 

26\27

50monografija_mg.indb   2750monografija_mg.indb   27 25.8.2016.   21.14.0525.8.2016.   21.14.05



50monografija_mg.indb   2850monografija_mg.indb   28 25.8.2016.   21.14.0625.8.2016.   21.14.06



28\29

Прва генерација матураната 
Математичке гимназије (школска 

1968/69. година – укупно 47 ученика)
1966–1969. године

4а
Разредни старешина: 
Милеса Поповић

1. Бронзић Дарко
2. Грујић Душан
3. Живковић Славица
4. Јанковић Јован
5. Јанићијевић Драган
6. Костић Драгана
7. Крапеж Александар
8. Мендаш Исток
9. Милутиновић Предраг
10. Михајловић Здравко
11. Маринковић Љиљана
12. Поткоњак Вељко
13. Радоман Миодраг
14. Симић Радослав
15. Тасић Михајло
16. Шарац Марица
17. Шаровић Милосав

4б
Разредни старешина: 
Бранислава Мојсовић

1. Вељковић Живојин
2. Грозданов Таско
3. Живановић Бора
4. Живковић Горан
5. Јанковић Драган
6. Каделбург Зоран
7. Кешељевић Горан
8. Крстић Предраг
9. Мрђеновић Бранко
10. Обрадовић Мирослав
11. Петровић Бранислав
12. Поповић Бранислав
13. Савић Бранимир
14. Сухи Херман

4ц
Разредни старешина: 
Вера Грубетић

1. Вучковић Миомир
2. Ђурановић Слободан
3. Јаћимовић Милојица
4. Малетић Драгослава
5. Маџаревић Зоран
6. Новак Ладислав
7. Петковић Драгољуб
8. Петковски Тома
9. Петрушевски Драган
10. Радоњић Милија
11. Радовановић Славица
12. Симић Славко
13. Танчев Асен
14. Томашевић Владимир
15. Чукић Љубомир
16. Шопић Радмила
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Педесетак ученика у три одељења другог разреда и три професора у сталном радном 
односу – то је била Математичка гимназија у првој години свог постојања, у јесен 
1966. године. Били смо подстанари на другом спрату зграде у Народног фронта 

37, у којој је тада још радила Основна школа Змај Јова Јовановић. Нисмо могли ни фискул-
турну салу да користимо, али зато нас је три пута недељно пред школом чекао аутобус и 
возио у Спортски центар. Уопште, држали су нас „као мало воде на длану“. Још када су се 
неколико њих, уплашени програмом или залутали, исписали, ми остали смо имали утисак 
да можемо да радимо шта хоћемо. Наравно, није било баш тако, али свакако је атмосфера 
била другачија него у „обичним школама“.

У школу се у то време ишло шест дана у недељи, при чему смо ми ишли само пре подне, а 
сваког дана прва два часа су била из неког математичког предмета. Те предмете су држали 
наставници са факултета, и то по два за сваки од њих. Мом одељењу су те прве године пре-
давали проф. др Војин Дајовић и проф. др Милица Илић-Дајовић (њих смо звали „татица“ и 
„мамица“), а вежбали мр Владимир Мићић и Јулија Вукадиновић. Затим су долазили остали 
предмети, са којима нас нису баш много гњавили. И други наставници су били углавном 
хонорарни, из осталих гимназија у Београду. Једино су тројица разредних старешина били 
стално у школи: мр Милан Распоповић, Рас, професор физике, касније директор школе, мр 
Богдан Смиљевић, Смиљке, професор историје и Милан Којић, професор математике. Уз 
њих је била Бранислава Мојсовић, професор биологије, која је те прве године радила као 
секретар школе.

Наредних година школа је почела да личи на „праву“. Уписале су се нове генерације, дошли 
нови стални професори, добили смо на коришћење целу зграду. Нама „доајенима“ то је по-
мало сметало, али смо се тешили да смо били и остали први. Матурирало нас је 47, и то 41 
у јуну, а шесторо у септембру 1969. године.

Мада такмичења нису била главни циљ постојања школе, њима се од почетка придавао из-
узетно велики значај. Сви успешни такмичари имали су доста попуста у редовној настави. 
Такође, за наставнике су већ тих првих година ангажовани бивши олимпијци, међу њима 
и многи освајачи награда на Међународним математичким олимпијадама: Мила Мршевић, 
Бошко Јовановић, Мирослав Ашић, Ђорђе Дугошија, Енес Удовичић, Ђорђе Вукомановић, 
Јован Вукмировић. Заузврат, од нас се очекивало много. Мада то није званично речено, 
мислим да је, између осталог, и због нас 1967. године први пут одржано Савезно такмичење 
из математике за други разред. Вероватно се очекивало да се неко од нас квалификује за 
олимпијску екипу, за коју су до тада конкурисали само ученици трећег и четвртог разреда. 

Те године, међутим, то нам није пошло за 
руком. Следеће године нас четворица смо 
се квалификовали за „малу олимпијаду“, тј. 
двонедељне припреме у спортском центру 
и изборно такмичење за олимпијску екипу. 
После тог додатног такмичења Славко Си-
мић и ја постали смо чланови екипе за Де-
сету међународну математичку олимпијаду 
у Москви. Добро смо прошли и на самом 
такмичењу – моја трећа и Славкова специ-
јална награда за елегантно решење једног 
задатка биле су свакако подстрек и нама и 
осталим ученицима Математичке гимнази-
је да се одржи такмичарски дух, који је и до 
данас присутан у школи. 

Први олимпијци из 
Mатематичке гимназије

Зоран Каделбург, 1968.

На припремама за одлазак на ИМО 1969, ученици са професорима 
Милом Мршевић и Владимиром Мићићем
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Већ следеће године било нас је шест у осмочланој екипи за Олимпијаду у Румунији. И резул-
тати су били још бољи – Владимир Јанковић је освојио другу награду, а Љубомир Чукић и ја 
трећу. Многи ученици Математичке гимназије били су касније на Међународним олимпијада-
ма, неки по два, три пута (Павле Младеновић, Нина Лежаић, Јелена Спасојевић, Душан Ђукић, 
Никола Петровић, Миливоје Лукић, Јелена Милановић, Марија Јелић, Лука Милићевић, Раде 
Шпегар), па и четири пута (Душан Милијанчевић). Рекордер је Теодор фон Бург са чак шест 
учешћа (и шест медаља), по чему је доскоро био апсолутно најбољи учесник Олимпијада на све-
ту свих времена. Било је и година кад је скоро цела екипа (тадашње Југославије) била из наше 
школе – 1970. и 1974. године чак седам од осам чланова. Године 1974. постигнут је и рекорд од 
пет олимпијаца из једног одељења (чувено IVб разредног старешине мр Животе Јоксимовића). 
Свакако није случајно што су то биле године када је Југославија постизала своје највеће успехе 
на Олимпијадама – 1970. били смо четврти, а 1974. пети, с тим што смо те године једини пут 
имали две прве награде (Јожеф Б. Варга и Миодраг Живковић). Имао сам срећу да као млад 
професор Математичке гимназије будем тада један од руководилаца екипе на Олимпијади.

Усмерењачки период је, сем неких изузетака, углавном био време мањих успеха наше екипе, 
па и ученика Математичке гимназије. Када је школа поново постала специјализована, стигли 

су и нови успеси. Свакако највећи су још осам 
златних медаља на Олимпијадама које су осво-
јили Душан Ђукић, Младен Радојевић, Лука 
Милићевић, Теодор фон Бург (чак четири) 
и Алекса Константинов. Неколико пута смо 
и екипно били врло добри, 1998. године смо 
били десети од 80 екипа, а 2010. такође десети 
од 105 екипа, што се може мерити са резулта-
тима из седамдесетих. У смањеној држави, на-
равно, више није необично да окосницу тима 
константно чине ђаци из Београда, па је тако 
1998–2000, затим 2008, 2010. и 2012. године 
читава шесточлана екипа била из Математич-
ке гимназије. У међувремену почеле су да се 
одржавају и балканске олимпијаде, на којима 
смо такође имали више запажених резултата 
(до сада 20 златних медаља). И на новоуве-
деној Европској математичкој олимпијади за 
девојке (од 2012) имамо две златне медаље 
(Богдана Јелић и Даница Зечевић). Најзад, 
увођење одељења основне школе у Матема-
тичку гимназију већ првих година је резулти-
рало успешним учешћем наших ученика на 
Јуниорској балканијади (до сада седам злат-
них медаља), па и у тој конкуренцији можемо 
очекивати још много вредних одличја.

Др Зоран Каделбург

ЈБМО, 2006. Стоје слева надесно: Теодор фон Бург, Лука 
Милићевић, Матија Миловић, Душан Милијанчевић, 
Александар Васиљковић, Михајло Цекић

Нина Лежаић

Душан Ђукић

БМО, 2008. Стоје слева надесно: Теодор фон Бург, 
Марија Јелић, Лука Милићевић, 
Александар Васиљковић, Душан Милијанчевић

ИМО, 2010. Стоје слева надесно: Стеван Гајовић, 
Михајло Јекић, Теодор фон Бург, Лука Милићевић, 
Душан Милијанчевић, Раде Шпегар

ЕГМО, 2014. Стоје слева надесно: Маријана 
Вујасиновић, Анђела Шарковић (Ниш), 
Кристина Силађи (Нови Сад), Богдана Јелић
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Били смо непосредни учесници догађаја о којима ћемо овде сведочити: 
Владимир Мићић као професор а Зоран Каделбург као ученик прве 
генерације Математичке гимназије. Пишемо о себи у трећем лицу, на-

дајући се да то може допринети веродостојности текста.
Септембра 1968. године прва генерација ученика Математичке гимназије 
требало је да започне четврти, завршни разред. У потрази за новим садржа-
јима, којима би школа потпуније изразила своју посебност, а додатно и своју 
функцију, професор Војин Дајовић је, уз активно учешће супруге Милице 
Илић-Дајовић, као и у многим другим приликама, повукао први корак. Дозво-
лићемо себи малу слободу да то време и догађања „реконструишемо“ на осно-
ву сећања, употпуњених претпостављеним (измаштаним) дијалозима, којима 
нисмо присуствовали. Био је август месец 1968. године.

Сцена 1

Војин: „Милице, шта мислиш о малом модификовању наставног про-
грама предмета анализа с алгебром? Могли бисмо, на пример, део ча-
сова одвојити за неке ученицима занимљиве садржаје који нису засту-
пљени у програмима наших, али ни иностраних школа.“

Милица: „То ти је добра идеја. Можда би Мићић био спреман да се 
тиме позабави. Он се бави младим математичарима и припремама 
олимпијаца. А и литературе му не мањка. Замолићу га да се нађемо 
утроје и конкретизујемо идеју.“

Сцена 2

Војин: „Владо, можеш ли, овако ’с коња’, предложити неке занимљиве 
садржаје који би били корисни ученицима Математичке гимназије и 
обрађени у оквиру часова из анализе с алгебром? Да не таласамо пре-
више, назвали бисмо то специјалним курсом, или курсевима, а оцена 
би се утапала у оцену из анализе. А ти да предајеш.“

Мићић: „Не знам, професоре, затекли сте ме овим питањем. Можда 
би то могли бити садржаји из теорије бројева. Или нешто о неједна-
костима.“

Милица: „Мислим да би уводни садржаји из теорије бројева били по-
десни. Можемо вам обезбедити доста литературе на руском, немач-
ком и француском језику. Има понешто и на српском.“

Војин: „Имаш ли ону књижицу од Виноградова*? То би било довољно за 
почетак. Знам да доста претураш по америчкој литератури. Било 
би добро све то некако комбиновати.“

Мићић: „Виноградова имам. Недавно сам набавио Нивен–Цукермана**; 
то је добар увод у теорију бројева, чини ми се примерен нашим уче-
ницима.“

Војин: „Договорено; за почетак ћеш држати специјални курс из тео-
рије бројева. Припреми предлог програма, а моја је брига да се о дета-

Нови предмет и први уџбенички 
материјал

Професори др Владимир Мићић
 и др Зоран Каделбург

*И. М. Виноградов, Основы теории числа, „Наука”, Москва, 1965.

**То је уџбеник Нивена и Цукермана An Introduction to the Theory of Numbers из 1966. 
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љима договорим с Душком*. За касније ћемо видети. Неједна-
кости ми се чине подесним, а има и доста литературе. Али, о 
том потом.“

Речено – учињено! Владимир Мићић је припремио предлог програма, 
Актив математике га прихватио и, уз препоруку директора да се прихва-
ти, проследио Наставничком већу на усвајање. Настава је могла почети!
Ученици су се обрадовали новом предмету; радознали и максимално 
мотивисани, може се слободно рећи да су, уз помоћ професора, готово 
самостално креирали наставни процес – налазили нове доказе теоре-
ма, нудили бројна оригинална решења задатака. Курс је успешно реа-
лизован током прва три месеца школске године, а ни са оцењивањем 
није било никаквих проблема. Међу ученицима се заинтересовано-
шћу, као и систематским праћењем и активним учествовањем у наставном процесу посебно 
истицао Зоран Каделбург. За наше сведочење ово је значајна чињеница.
У наставку је Владимир Мићић реализовао и специјални курс из неједнакости, али то није 
тема овог чланка.
Прошле су две године; Владимир Мићић се вратио са научног усавршавања а Зоран Кадел-
бург је успешан студент математике. Био је август 1971. године.

Сцена 3

Владимир: „Зоране, имам једну идеју. Знам да си пажљиво бележио све што се де-
шавало на часовима из теорије бројева, а ја сам сачувао своју свешчицу у којој сам 
писао своје припреме за часове. Мислим да би новим генерацијама добро дошао 
писани материјал. Испите си положио. Могао би, комбинујући своју и моју свеску, 
своје слободно време искористити да припремиш нека скрипта, која бисмо могли 
насловити ’Увод у теорију бројева’; а аутори да будемо нас двојица.“

Зоран: „Ако ви, професоре, мислите да је то оправдано, ја се заиста могу тим по-
слом позабавити. А како ћемо материјал умножити?“

Владимир: „Покушаћемо прво са шапирографом**. То је, ипак, најмање захтевно. 
Треба само откуцати текст, без икаквих матрица и сл. И све се може обавити у 
Математичкој гимназији.“

Зоран: „Добро. Али било би ми од помоћи да ви, професоре, 
све проверите и сагласите се с откуцаним текстом.“

Све је тако и урађено. Скрипте су се ускоро нашле у рукама учени-
ка и започеле свој живот првог уџбеничког материјала, насталог из 
наставе у учионицама Математичке гимназије и намењеног њеним 
ученицима. Следеће издање је штампано „савршенијом“ техником, на 
гештетнеру***.
После неколико година, мало допуњен и прерађен текст био је штампан 
у оквиру едиције Материјали за младе математичаре Друштва матема-
тичара Србије, као свеска 15, сада већ као права књижица. Са задовољ-
ством се може констатовати да је она доживела пет издања. Садржајно 
је битно трансформисана и обогаћена од четвртог издања, кад је аутор-
ски тим доживео озбиљно подмлађивање тиме што се у њега укључио 
Душан Ђукић (наравно, такође бивши ученик Математичке гимназије). 
Књига је наишла на добар пријем код корисника, младих математичара из основних и средњих 
школа, наставника и професора математике и бројних љубитеља математике. 
Предмет је живео пет година. А књига која је из њега „рођена“ живи и даље.

Владимир Мићић, Зоран Каделбург 

*Др Душан Аднађевић, тада вршилац дужности директора Математичке гимназије.

**Примитиван апарат за умножавање текстова; радио је на бази разлагања боје у алкохолу. Већ одавно није у 
употреби.

***Апарат за умножавање текстова помоћу матрица и боје коју оне пропусте. Већ одавно није у употреби.
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Поглавље 3

РУКОВОЂЕЊЕ 
ШКОЛОМ
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О оснивању Mатематичке гимназије

Непосредно после Другог светског рата, у већини индустријски развијених земаља 
дошло је до скоковитијих промена у конципирању савременог образовања. Јасно 
је да је приликом структурирања садржаја општег образовања требало (и треба) 

имати у виду цео један спектар науке, културе и специфичности друштвеног развоја, а 
у том спектру све значајније место заузимају фундаменталне науке – наука и природне 
науке; притом се математика све више користи у другим наукама, тако да се с правом 
могло и може говорити о математизацији наука. Самим тим, математичко образовање не 
може остати по страни од развитка савремене науке и технолошке револуције било којег 
степена, која је настала и развија се у првом реду благодарећи коришћењу компјутера у 
науци, техници, економији, привреди, организовању производње, здравству итд., а тиме и 
математичко образовање добија још једну нову димензију. Све је то подстакло настојања 
да се и у нас интензивирају улога и значај математике и математичког образовања.
Још 1962. године, у свом елаборату о настави математике у Југославији за Југословен-
ски завод за школска и просветна питања, који сам потом изложио у Савезном одбору 
за просвету Савезне скупштине, инсистирао сам да се истакну и појачају улога и значај 
наставе математике у нашим школама и да се поклони брига развијању што бројнијег и 
квалитетнијег кадра математичара; поред осталог, предложио сам да се отворе специја-
лизоване математичке школе у нас. Овај предлог остварен је тек 1965. године, када га је 
прихватио Просветни савет града Београда, па је почетком 1966. образована Матична 
комисија за отварање Математичке гимназије (Н. Вученов, В. Дајовић, К. Милинковић, 
Р. Радовановић), која је имала примарни задатак да донесе план и програм наставе и да 
одабере одговарајући наставни кадар. Академик Војин Дајовић
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План и програм наставе математичких предмета написали су проф. др В. Дајовић и проф. 
др М. Илић-Дајовић. Разуме се, за ову специјализовану школу план и програм наставе 
математичких предмета посебно је наглашен и развијен, а сви остали предмети, са изу-
зетком физике и астрономије, редиговани су функционално – с обзиром на улогу школе – 
на нивоу природно-математичког смера у гимназији, имајући притом у виду могућности 
ученика чије се интелектуалне способности убрзано развијају.
Битне карактеристике наставе математике у овој школи су:
–  употпуњен и продубљен садржај из тзв. елементарне математике осветљен и са стано-

вишта савремене математике
–  увод у савремене математичке дисциплине, повезан с претходним садржајем у идејно 

компактну целину
–  елементи нумеричке математике, програмирање и рачунари, и разне примене матема-

тике.
При томе, приликом кристализације садржаја наставе математике и формирања погледа 
на математику водило се рачуна да ученик не схвати математику само као формално-ло-
гички систем, већ да је схвати и као средство спознавања света и методе решавања вели-
ких и сложених проблема других наука и праксе, учећи истовремено математички језик 
као умногоме данас општи језик науке и модерне технологије.
У овој школи модернизација математичког образовања значила је, пре свега, идејно при-
ближавање садржаја овог образовања прогресивнијим концепцијама битнијих садржаја 
савремене математике. Где год је било могуће негована је и интуиција, што омогућује да 
се лакше налази правилан однос између подизања нивоа апстрактности градива и разви-
јања логичког расуђивања, на једној страни, и развијања способности и интересовања да 
се стечено знање примењује на другој.
Одговоран задатак извођења једне нове наставе математике у једној новој школи – Ма-
тематичкој гимназији – остварили су, у првој 1966/67. години, професори универзитета 
др В. Дајовић и др М. Илић-Дајовић, доцент др Д. Аднађевић, доцент др С. Прешић, аси-
стенти др В. Мићић, др Б. Михаиловић и мр П. Миличић, предавач ВПШ Љ. Вукадиновић, 
као и проф. М. Којић. За нематематичке предмете изабрани су наставници код којих су 
ученици те предмете савлађивали на часу, како би слободно време претежно посветили 
савладавању математике.
Какав су успех показали ученици Математичке гимназије?
Довољно о томе говори чињеница да је из првих пет генерација (а у првој генерацији било 
је 55 ученика, да би се у наредним годинама тај број повећавао) формирано око 35 истак-
нутих младих доктора математичких наука, физике и техничких наука. (Напоменимо да је, 
између два рата, на Београдском универзитету докторирало 11 математичара.)
Ова школа основана је пре 25 година, а пре десет година укинута је административним 
актом – да се не би издвајала као елитна школа. Чудно је то, јер је сваком јасно да без 
селекције нема ни одабирања, а младим људима не треба ускратити могућност да у својим 
раним годинама стекну што више општих и специјалних знања. Математичка гимназија 
у Београду је пре 25 година имала компјутерски центар у коме су радили, и то успешно, 
њени ученици, а имала је и наставу из основа компјутерских дисциплина. То се прене-
брегавало у просветној јавности, исто као и неки најсавременији садржаји математичког 
образовања, претходно постигнути резултати у школској пракси и стечено искуство Ма-
тематичке гимназије, умногоме јединствене школе у нас. Нажалост, увек је тако када се 
реформа образовања врши фронтално, без темељне анализе, на брзину. Тако је било 1980. 
године, па и сада 1990. године. Без обзира на све то, Математичка гимназија у Београду 
достигла је за петнаестак година свога рада и деловања један, у европским размерама тако 
висок домет какав ни пре ње ни после ниједна школа није успела да оствари.

Академик проф. др Војин Дајовић,
један од оснивача Математичке гимназије

(Текст преузет из Монографије поводом 25 година Математичке гимназије.)
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Академик 
Војин Дајовић 

(1914–1993)

Професор Војин Дајовић залагао се на многим пољима, а 
нарочито у „математичкој стварности“ државе у којој је 
живео и деловао. Било му је стало до:

1. Опште афирмације математике као фундаменталне науке и 
као једног од најважнијих наставних предмета на свим нивои-
ма;
2. Оснаживања позиције математике и утицаја математичара на целокупну дру-
штвену стварност у држави кроз делатности удружења математичара (претходно 
математичара, физичара и астронома), као што је Друштво математичара Србије 
и Савез друштава математичара Југославије; 
3. Суштинског побољшања образовног система у целини, како је он говорио „дуж 
целе вертикале“ (од основне школе до универзитета) по узорима афирмисаних, 
развијених образовних система других земаља;
4. Унапређивања и осавремењивања наставних програма математичких предмета 
и свих чинилаца (образовних институција, уџбеничке литературе, надзора над де-
ловањем), као и сталног стручног усавршавања (семинари, конгреси) наставника 
који учествују у њиховом остваривању;
5. Брижљиве идентификације и систематског неговања даровитих младих мате-
матичара кроз додатну наставу, специјализоване школе, летње и зимске школе, 
солидно осмишљен систем такмичења;
6. Неговања научног подмлатка кроз укључивање широког круга математичара у 
цео спектар научних активности у области математике и њених примена, као и 
кроз обезбеђивање услова за обављање таквих активности (научни кадар, семина-
ри и симпозијуми, конгреси, литература, научна усавршавања). . .
И био је спреман да се заложи за остваривање тих циљева, непрестано и са вели-
ким ентузијазмом, прихватао је обавезе не штедећи се и не очекујући признања 
за свој рад. Са бројним сарадницима, које је бирао без икаквих предрасуда, уз 
једини услов да искрено верују у оно што раде, успео је да оствари значајан део 
тих циљева. О томе сведочи његова богата биографија.

Образовање

Војин Дајовић је рођен 1914. године у Никшићу. Основну и средњу школу завр-
шио је у родном граду. Године 1934. уписао се на Филозофски факултет у Бео-
граду, Група за теоријску математику. Тих су година наставу држали Михаило 
Петровић, Милутин Миланковић, Николај Салтиков, Тадија Пејовић, Антон Би-
лимовић, Милош Радојчић и други, значајни ствараоци у области математике и 
њој блиских наука. Као апсолвент математике наставио је да студира на Групи за 

ЧОВЕК КОМЕ ЈЕ БИЛО СТАЛО ДО...
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физичку хемију истог факултета. Због Другог светског рата је прекинуо студије и 
наставио их 1945. године. Дипломирао је на математичкој групи 1946. године. Док-
торску дисертацију Егзистенција граничних вредности резултаната неких класа 
аналитичких функција одбранио је 12. јуна 1956. године на Природно-математич-
ком факултету Универзитета у Београду.

Радна биографија 
Радна биографија В. Дајовића започиње у Никшићу, граду који је изнедрио плејаду 
значајних стваралаца у разним научним областима, посебно у математици; краће 
време овде је радио као наставник математике. У звању асистента за математику 
Филозофског факултета у Београду радио је од 1947. до формирања Природно-
математичког факултета 1948. године. Даљи радни век провео је на том факултету 
као асистент, предавач, доцент, ванредни и редовни професор, све до одласка у 
пензију 1980. године. 
Преко Унеска је 1958. године боравио у Совјетском Савезу, са циљем да, на њи-
ховим значајним универзитетима, упозна и проучи организацију последипломских 
студија и научног рада у области математике и њених примена. Исцрпан елаборат 
– студија о овој проблематици послужио је као основа за увођење последиплом-
ских студија у Југославији. Школске 1963/64. године био је на научном усаврша-
вању на Механичко-математичком факултету Московског државног универзитета 
Ломоносов. Том приликом се, поред истраживања у области комплексне анализе, 
ангажовао и на упознавању са савременим тенденцијама у развоју рачунарских 
наука и њиховом наставом на универзитетима. По повратку у Београд одржао је 
први курс из предмета Програмирање, иницирајући на тај начин развој рачунар-
ских наука код нас и формирање рачунарског смера на Институту за математику 
ПМФ-а у Београду.

Научни радови 
Научни радови Војина Дајовића – како његова докторска дисертација, тако и сви 
радови објављени у научним часописима или саопштени на међународним или до-
маћим научним скуповима – односе се на област теорије функција комплексне 
променљиве. Ти су радови наишли на одјек у научној јавности; у монографији по-
свећеној развоју теорије аналитичких функција аутора A. Eloohwater-а цитирано је 
чак седам радова В. Дајовића. Значајан део његових научних активности допринос 
је развоју научног подмлатка у области теорије функција комплексне променљиве. 
Под његовим је руководством одбрањено 13 магистарских и 10 докторских дисер-
тација из те области. Иницирао је формирање Научне секције Друштва математи-
чара Србије, као и организовање интернационалних симпозијума из комплексне 
анализе и њених примена. Својим активностима значајно је допринео да се у Бео-
граду формира и афирмише велики број успешних истраживача у области теорије 
функција, тако да се данас може говорити о београдској школи теорије функција.

Наставна делатност 
Наставна делатност Војина Дајовића обухвата широк спектар предмета, које је др-
жао на основним и последипломским студијама на Природно-математичком, али и 
другим факултетима Универзитета у Београду, као и на одговарајућим факултети-
ма у Нишу и Подгорици. Систематски је својим студентима обезбеђивао неопход-
не скрипте или уџбенике; као велики поштовалац и познавалац литературе превео 
је (са супругом Милицом Илић-Дајовић) с немачког језика значајно двотомно дело 
(уџбеник) Рихарда Куранта (Richard Courant) Курс диференцијалног и интегралног 
рачуна. Занимљива је предисторија тог превода. Као студент математике Војин 
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Дајовић је 1938. године од Р. Куранта (који је, због прогона Јевреја у Немачкој, 
тада био у избеглиштву у Енглеској) добио одобрење да преведе на српски језик 
и изда поменуто дело, што је остварено 1951. године. Тај превод је значајно до-
принео употпуњавању и обогаћивању уџбеничке литературе код нас. Професору 
Дајовићу је веома драго било признање у виду записа на спомен-табли познатог 
Курантовог института у Њујорку, где је у списку Курантових сарадника истакнуто 
и његово име, вероватно због овог превода и касније конструктивне сарадње. Ак-
тивно је учествовао у унапређењу наставног процеса у области математике дуж 
„целе вертикале“. Као ангажовани члан бројних комисија и стручних тела и као 
аутор неколико средњошколских уџбеника из математике, дао је значајан допри-
нос унапређивању наставе математике у основној и средњим школама. 

Изузетно значајна област деловања 
Изузетно значајна област деловања В. Дајовића јесу ње-
гове бројне активности у Друштву математичара Србије 
и у Савезу друштава математичара, физичара и астро-
нома Југославије. На његову иницијативу је, новембра 
1947. године, група математичара и физичара формирала 
Иницијативни одбор за оснивање Друштва математичара 
и физичара Србије. Друштво је основано у јануару 1948. 
године, а он је у њему био покретач и носилац бројних и 
разноврсних активности. Већ крајем 1948. године је, уз 
свесрдно ангажовање професора Дајовића, покренут на-
учни часопис Весник Друштва математичара и физи-
чара Србије, који је касније прерастао у Математички 
весник и излази и данас. Иницирао је формирање и, у ду-
жем периоду, руководио радом Научне секције Друштва, а 
био је и организатор низа семинара, циклуса предавања и 
републичких семинара о настави математике, намењених 
стручном усавршавању наставника и професора матема-
тике, касније и информатике, у основним и средњим шко-
лама, на вишим школама и факултетима. Војин Дајовић је 
био секретар и најактивнији члан Иницијативног одбора 
за организовање I конгреса математичара и физичара Југославије, 1949. године 
на Бледу. Том приликом је одржана и Оснивачка скупштина Савеза друштава 
математичара и физичара Југославије. У Савезу је он, независно од тога коју је 
функцију обављао, а био је генерални секретар у више мандата и председник у 
једном мандату, био иницијатор и носилац бројних активности. У сарадњи с коле-
гама из других република, покренуо је издавање часописа Настава математике 
и физике, који је касније прерастао у Наставу математике (излазио је, а излази 
и сада, у Београду), и часописа Математичко-физички лист (излазио је, а излази 
и сада, у Загребу). Иницирао је одржавање и организовао осам конгреса матема-
тичара и физичара Југославије, као и бројне међународне научне и стручне ску-
пове. Наведимо неке од њих: 1. Међународни симпозијум О координацији наставе 
математике и физике, уз учешће водећих светских експерата из те области; 2. 
Међународни симпозијум о нумеричкој математици; 3. Међународни симпозијум 
о диференцијалним једначинама; 4. Три међународна симпозијума Комплексна 
анализа и примене. 
Био је ангажован и упоран борац за широку афирмацију математике. Његова 
опсежна студија Улога и значај математике. Настава математике у Југосла-
вији била је основа за Препоруку Одбора за просвету и културу СИВ-а о мерама 
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за унапређење математичког образовања, донету 1962. године. Она је представљала 
снажан подстицај за развој наставе математике, њено унапређење и популаризацију, 
битно утичући на њен статус у образовном систему и друштву у целини.
Приликом боравка у Москви 1958. године професор Дајовић је посебну пажњу посве-
тио упознавању организованих форми рада у области математике, намењених обда-
реним младим математичарима, али и препознавању таквих ученика и даљем раду 
с њима. У вези с овим активностима покренуо је систем ваннаставних активности у 
области математике, које су као своје завршне манифестације имале развијен циклус 
такмичења. Таквим су ученицима намењени штампани Материјали за младе мате-
матичаре, које издаје Друштво математичара Србије, али и часопис Математички 
лист за ученике основне школе. Приликом свог боравка у Москви школске 1963/64. 
године професор Дајовић се темељно упознао са системом специјализованих шко-
ла намењених даровитим младим математичарима, посебно са познатом московском 
математичком школом касније названом Колмогоров. Било је то у функцији оства-
рења визије коју је носио у себи и био јој потпуно посвећен, да се нашим надареним 
младим математичарима обезбеди школовање у условима који ће омогућити да се 
њихов таленат систематски негује и развија. Резултат тих настојања је наша злат-
на јубиларка, наша Математичка гимназија у Београду, која је, већ пуних 50 година, 
центар за неговање талентованих младих математичара и прави је расадник научног 
подмлатка у области математике и њој блиских наука. Војин Дајовић је у њој, волон-
терски, радио као професор током првих пет година, а и надаље је будно пратио њен 
развој, поклањао пуну пажњу њеном раду и афирмацији, пратио напредовање у на-
уци и струци свршених ученика Математичке гимназије и помагао им у даљем раду. 
Многи од њих су већ афирмисани научници, професори универзитета, носиоци раз-
новрсних активности у области математике и њених примена у Србији, али и у свету.
Ентузијазам и пуна посвећеност Војина Дајовића нису остали незапажени; често је 
биран на одговорне функције. Поред осталог био је шеф Катедре за математику При-
родно-математичког факултета у Београду, председник Друштва математичара Ср-
бије, председник Савеза друштава математичара, физичара и астронома Југославије; 
био је редовни члан Црногорске академије наука и уметности. Посебно наглашавамо 
да је он, приликом обављања бројних послова и руковођења разноврсним активно-
стима у области математике, имао много поверења у младе људе и у свим приликама 
био спреман да сарађује без икаквих предрасуда по било којој основи (социјалној, 
националној, политичкој...). У комуникацији је неретко користио достигнућа народ-
ног духа, па би нас, у одговарајућој ситуацији, обуздавао или опомињао реченицама 
„Полако, није пао шећер у воду!“, „Много је мачку говеђа глава!“ и сличним.
Умро је 1993. године у Београду, где је и сахрањен у Алеји заслужних грађана на 
Новом гробљу. Остала су дела која трају, сећања која не бледе, ученици и сарадници 
који их чувају. А међу тим делима, као прави бисер, истиче се „његова“ Математичка 
гимназија, која успешно траје и негује сећање на свог творца, визионара Војина Да-
јовића.

Др Владимир Мићић
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Др Милица 
Илић-Дајовић 

(1918–2000)

Милица Илић је рођена 25. новембра 1918. године у Па-
ризу, куда је вихор Првог светског рата довео њене ро-
дитеље. Одрасла је у вишенационалној интелектуалној 

средини, у којој је велики значај придаван духовним вредно-
стима, где су неговани љубав и поштовање према књизи, знању, 
уметности. У школи, у породици и кроз самостални рад стекла је бриљантно опште 
образовање, солидно музичко образовање и формирала се као велики поштова-
лац трајних вредности и достигнућа, а неретко била и активан учесник у њиховом 
стварању. Била је врстан познавалац француског, руског и немачког језика, човек 
са истанчаним осећајем за лингвистичке нијансе, што је касније резултирало и 
сјајним преводима значајних дела математичке литературе са светских језика.
Студирала је на Групи за теоријску математику Филозофског факултета у Бео-
граду, на којој је дипломирала 1946. године. У међувремену, као студент, школске 
1944/45. предавала је математику и физику у Гимназији у Никшићу. Од јесени 
1945. до 1947. године радила је као преводилац и лектор за немачки, француски 
и руски језик у Издавачком предузећу Нолит. Године 1947. изабрана је у звање 
асистента за математику на Грађевинском одсеку Техничког факултета у Београ-
ду, који је 1948. године прерастао у Грађевински факултет. У звање вишег преда-
вача за математику на Грађевинском факултету изабрана је 1961. године. Степен 
доктора математичких наука стекла је на Природно-математичком факултету у 
Београду 1965. године, одбранивши дисертацију Бесконачно мала савијања ре-
брастих цилиндроида. Исте године изабрана је за ванредног, а 1972. године за 
редовног професора Грађевинског факултета. Предавала је математичке предме-
те на редовним и последипломским студијама у овој високошколској установи, а 
држала је наставу и на природно-математичким факултетима у Београду и Под-
горици. Целокупна научна делатност Милице Илић-Дајовић односи се на област 
диференцијалне геометрије.
Велика љубав према младима и жеља да се ниво математичког образовања на свим 
секторима код нас стално подиже условили су да врло рано почне са својим анга-
жовањем у Друштву математичара и физичара (касније Друштву математичара) 
Србије. Скоро да нема важније активности Друштва у којој она није била један од 
покретача. У два мандата, 1966–1967. и 1972–1973, била је председник Друштва 
математичара, физичара и астронома Србије.
Крајем педесетих година почињу такмичења из математике, најпре средњих, а 
онда и основних школа, а професорка Дајовић је један од иницијатора и глав-
них организатора. Мада формално није била председник Републичке комисије за 
такмичења, она је од првих дана у њој била најистакнутији члан. Када су почела 
такмичења и на савезном нивоу, 1960. године, она је први председник Савезне ко-
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мисије за младе математичаре. На њену иницијативу наша земља се 1963. године 
укључује у систем Међународних математичких олимпијада, а Милица Илић-Да-
јовић је руководилац наше екипе у прве три године. На двема Олимпијадама које 
су код нас организоване, на Цетињу 1967. и у Београду 1977, била је председник 
Међународног жирија. Била је такође и представник Југославије у Интернацио-
налној комисији за наставу математике (ICMI).
Једно од главних поља ангажовања професора Милице Илић-Дајовић у Друштву 
математичара и физичара била је издавачка делатност. Покренула је многа пе-
риодична и повремена издања и била уредник неких од њих. Била је први главни 
уредник Математичког листа, часописа који већ 40 година читају хиљаде уче-
ника основних школа. Покренула је едицију Материјали за младе математича-
ре 1964. године, у којој су издате многе књиге, веома корисне свим такмичарима, 
и не само њима.
Своју способност да лако и јасно пише испољила је и кроз многе уџбенике за 
основну и средњу школу. Као што је већ речено, врло често је преводила разне 
математичке текстове, између осталог дела Куранта, Јефимова, Погорелова, Хин-
чина, Александрова.
Била је један од главних иницијатора оснивања Математичке гимназије у Београ-
ду, и кључна личност у конципирању плана и програма наставе математике у тој 
школи, а првих пет година је, волонтерски, у њој предавала предмет Геометрија.
Свој огромни ентузијазам и енергију преносила је на ученике, тако да су многи од 
њих наставили њен пут у комисијама за такмичења, математичким часописима, 
уџбеницима, на Универзитету, у Математичкој гимназији, Друштву математича-
ра. Међу ученицима Математичке гимназије увек је изазивала дивљење и због 
тога што је већ на првим часовима свима знала имена, могућности, таленат, скло-
ности. Свега би се сећала и када би се након много година негде случајно срели. 
Њена предавања и све што би током часа записала на табли као да је било при-
премљено да иде право у штампу.
У часопису Настава математике и физике, намењеном наставницима и профе-
сорима основних и средњих школа, била је један од уредника од 1955. године. Од 
1974. до 1987. године главни је и одговорни уредник нове серије часописа под 
насловом Настава математике. Била је аутор многих запажених текстова у ча-
сопису и настојала је да прилог одражава актуелни тренутак наставе математике 
у свету.

Др Владимир Мићић

Из живота мојих родитеља, професора 
Милице и професора Војина Дајовића

Моја мајка је стицајем околности рођена у Паризу крајем новембра 1918. 
Наиме, њен отац, машински инжењер Ђорђе Илић, тешко је рањен на Со-
лунском фронту и био је послат на лечење у Париз, куда је са њим оти-

шла и његова супруга са двогодишњим синчићем, и у поодмаклој трудноћи. Како 
су њени родитељи међусобно комуницирали на немачком, француском и руском, 
моја мајка је врло рано проговорила на поменутим језицима.
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Као најбоља матуранткиња Прве женске реалне гимна-
зије Краљица Наталија, Милица Илић је на Видовдан 
1936. године добила као награду двотомну Историју 
Србa Константина Јиречека са потписом краљице Ма-
рије. Завршила је Музичку школу Станковић и Музичку 
академију, чији је ректор био Коста Манојловић, у класи 
за клавир и соло певање, коју је водио познати пијаниста 
Емил Хајек. Две године је била чланица хора Обилић, са 
којим је гостовала у том периоду у Софији, Прагу, Па-
ризу, а у великој меморијалној костурници на Вердену 
хор је извео Мокрањчеву литургију. Као студенткиња је 
наступала у студентском позоришту, којим је тада ру-
ководио Мата Милошевић, играла је у представи Мајка 
Храброст Бертолда Брехта са касније познатом глуми-
цом Љиљаном Крстић.
Са својим супругом професором Војином Дајовићем превела је са немачког и об-
јавила познату монографију Диференцијални и интегрални рачун светски позна-
тог математичара Рихарда Куранта. Од првог дана је, заједно са професором Да-
јовићем, била укључена у процес стварања и реализације Математичке гимназије 
у Београду, у којој је, као и он, првих пет школских година волонтерски радила као 
професор.
Мој отац је одрастао у сиромашној осмочланој породици у Никшићу. Родитељи 
су му били неписмени, а он је као једини од шесторо деце, након четворогодишње 
основне школе, похађао никшићку гимназију. У приземној кући у којој су живели 
окна су била мала, тако да је и при дневној светлости у кући владао полумрак. Због 
тога је мој отац, који је имао потребу да много чита, већ у гимназијском узрасту 
покварио вид читајући сатима уз светлост свећа. Често је, кад год су то временске 
прилике допуштале, одлазио на падине оближњег брда Требјеса, које су с пролећа 
биле обрасле нарцисима. Вероватно и због тога је у својим гимназијским данима 
био посвећен поезији и у два књижевна часописа који су тада излазили у Никшићу 
објавио је неколико својих песама.
Као најбољи матурант никшићке гимназије 1934. године стекао је право да кори-
сти краљевску стипендију, која је за ту годину била предвиђена за студије исто-
рије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Међутим, он то право 
није искористио, јер су га интересовале математичке и природне науке. Са мало 
уштеђеног новца који је зарадио дајући приватне часове из више предмета деци 
имућних родитеља, уписао се на студије математике на Филозофском факултету 
Универзитета у Београду. Имао је срећу да као студент слуша предавања великана 
наше и светске науке Михаила Петровића, Милутина Миланковића, Николаја Сал-
тикова и других. 
Издржавао се дајући приватне часове, а значајан део прихода одвајао је за купови-
ну најквалитетнијих математичких уџбеника и монографија. Тако му је 1938. до-
спео у руке познати двотомни уџбеник из диференцијалног и интегралног рачуна, 
објављен на немачком језику, чији је аутор био Рихард Курант, велико име мате-
матике ХХ века, који је у то време као избеглица боравио у Енглеској. Мој отац је 
некако успео да ступи у контакт са професором Курантом и замоли га за дозволу да 
његов уџбеник са немачког преведе на српски. Професору Куранту је, по свему су-
дећи, била симпатична молба београдског студента и он му је са задовољством дао 
своју сагласност, што је мој отац искористио по завршетку рата и уз помоћ своје 
супруге, проф. Милице Илић-Дајовић, превео и објавио ову значајну књигу. Годи-

Милица и Војин Дајовић
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не 1960, у оквиру III конгреса математичара, физичара и астронома Југославије, 
мој отац, који је тада био генерални секретар Савеза, организовао је међународни 
симпозијум на коме се окупило више од тридесет математичара светског гласа, 
са Маршалом Стоном на челу, председником ICMI (Интернационалне комисије за 
математичко образовање), Рихардом Курантом и другима, који су трасирали ко-
ординацију универзитетске наставе математике и физике. Преведени уџбеник и 
учешће на поменутом симпозијуму вероватно су разлог да се на спомен-табли Ку-
рантовог института у Њујорку у списку Курантових сарадника нађе и име Војина 
Дајовића.
Након школске 1944/45, у којој је предавао математику у никшићкој гимназији, 
Војин Дајовић одлази у Београд, где од 1. октобра 1945. па до 1. јануара 1947. ради 
као референт за просвету у Министарству за Црну Гору Савезне владе, након чега 
наставља да ради као асистент за математику на Филозофском факултету Универ-
зитета у Београду.
Цитираћу овде речи академика ЦАНУ др Звонимира Дамјановића са комеморатив-
не седнице у ЦАНУ, одржане 21. септембра 1993, а које се односе на активности 
Војина Дајовића у својству референта за просвету Министарства за Црну Гору:
„Случај је хтио да, у овоме дому, одајемо пошту академику Војину Дајовићу у исто 
вријеме када се опомињемо на почетак ћириличне штампе; донио сам стога из Во-
јинове оставштине безмало затурен документ: ’Потврда. Узех данас у друга Дајови-
ћа ОКТОИХ, штампан у Ободу, купљен од Влада Вуксана – да се носи на Цетиње. 
29.01.1947, Београд, Вукоман Џаковић, Министарство просвете НР Црне Горе.’ И 
још једну забиљешку: Списак књига ’упућених историјском институту НР Црне 
Горе: 10 Молитвеник Јеронима Загуровића, Млеци, 1570; 20 Законик руског цара 
Алексеја Михајловића из 1649; 30 Октоих Божидара Цуљовића, Млеци, 1537/38.’ 
Историја набројаних књига је оваква. Војин је од Влада Вуксана, сина Душана 
Вуксана, систематски прегледајући Душанову велику библиотеку, тражио и от-
купљивао значајне књиге. Сам је одговоран ако се можда заборавило, одакле нам 
Октоих, ко је по личној иницијативи и ван своје струке тако бринуо о историјским 
изворима и културном благу.“
Као професор, кроз читав свој радни век на различите начине, водио је рачуна о 
математичком подмлатку. На комеморативној седници одржаној у септембру 1993. 
на Математичком факултету у Београду, декан факултета професор Милан Божић 
истакао је да је професор Војин Дајовић довео на Математички факултет 42 аси-
стента, пратећи њихов развој током студија (а код неких и током школовања у Ма-
тематичкој гимназији) и усклађујући расписивање конкурса за избор са завршет-
ком њихових студија. Разуме се да се старао да се у свакој генерацији на факултету 
задрже најбољи дипломирани студенти.
Мој отац је био веома скроман човек, изузетно ретко и мало је говорио о себи. 
Осим оног што сам чуо од своје мајке и пријатеља мојих родитеља, до неких са-
знања која сам у овом прилогу навео дошао сам на поменутим комеморативним 
седницама и у септембру 2014, када је у Математичкој гимназији обележена стого-
дишњица његовог рођења.

Др Слободан Дајовић
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Мр Ранко Радовановић 

Први руководилац Математичке гимназије био је врши-
лац дужности њеног директора мр Ранко Радовановић. 
Представљамо га читаоцу према непотпуним подацима 

којима располажемо и на основу сведочења његових блиских 
сарадника. Дипломирао је на Одсеку за филозофију Филозоф-
ског факултета. Запослио се 1957. године као професор филозофије у Гимназији 
Моша Пијаде (данас Прва београдска гимназија). Био је директор те гимназије од 
1960. до 1966. године, када је постављен на функцију директора Просветно-педа-
гошког завода града Београда. Исте године је постављен и за вршиоца дужности 
директора Математичке гимназије у периоду њеног оснивања, и ту функцију оба-
вљао је до 1968. године. Магистарске студије у области педагошких наука завр-
шио је на Педагошком факултету у Ријеци.
Посвећен развоју и свестраном унапређењу образовног система, с разумевањем и 
великим ентузијазмом прихватио је идеју о оснивању специјализоване школе за 
даровите младе математичаре. Храбро је „залегао“ својим личним ауторитетом, 
али и ауторитетом функције коју је обављао, и заједно с професором Војином 
Дајовићем и његовим сарадницима дао је значајан допринос остварењу ове за-
мисли. Ангажованим деловањем, кроз рад у Матичној комисији за оснивање Ма-
тематичке гимназије, активношћу у радним телима која су припремала правне и 
друге материјале за почетак рада и обезбеђивањем услова за њено даље успешно 
трајање, као и током двогодишњег руковођења школом, задужио нас је да се ње-
гово име упише као део историје Математичке гимназије.

Др Владимир Мићић

ПРВИ В. Д. ДИРЕКТОРA 
МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
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Др Душан Аднађевић 

Душан Аднађевић је рођен 10. октобра 1929. године у Руми, 
где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је 
1952. године на Групи за математику Природно-матема-

тичког факултета Универзитета у Београду. Био је професор 
гимназије у Руми од 1953. до 1956. године, када је изабран за 
асистента, а потом доцента на Машинском факултету у Београ-
ду. Докторирао је 1961. године на Природословно-математском 
факултету у Загребу одбранивши дисертацију Димензије неких 
разврстаних скупова са применама. Школске 1963/64. године 

био је на специјализацији на Механичко-математичком факултету Московског државног 
универзитета, а школску 1971/72. годину провео је на раду у Математичком институту Ака-
демије наука СССР у Москви, на позив директора овог института. Од 1967. до краја 1995. 
године, када је отишао у пензију, прошао је сва наставничка звања на Природно-матема-
тичком факултету у Београду, од доцента до редовног професора. Учествовао је у редовној 
и последипломској настави математике, а такође је предавао и на Природно-математичком 
факултету у Крагујевцу, Филозофском факултету у Нишу и Војној академији у Београду. 
Држао је курсеве Топологија, Анализа I и Анализа II за студенте математике, као и курсеве 
математике за студенте хемије и за студенте Машинског факултета. На последипломским 
студијама држао је предавања из топологије и теорије скупова, као и бројне специјалне 
курсеве. Основао је 1972. године стални семинар за топологију и руководио њиме. Готово 
сви учесници семинара магистрирали су и/или докторирали радећи на проблемима који 
су разматрани на семинару. Под његовим руководством урађено је 12 докторских теза, 14 
магистарских и шест специјалистичких радова.
Научни рад професора Душана Аднађевића припада области топологије. У домаћим и ино-
страним часописима објавио је 35 научних и четири стручна рада. Радови су му цитира-
ни у домаћим и страним часописима. Стални је цењени рецензент многих међународних 
референтних научних часописа. Учествовао је са рефератима на више међународних и 
националних конгреса и научних симпозијума из области топологије. Држао је по позиву 
предавања на универзитетима у Атини, Лењинграду, Ташкенту, Загребу, Скопљу, као и на 
универзитетима у Берклију, Дејвису и Сент Луису, за време двомесечног студијског борав-
ка у САД.
Професор Душан Аднађевић је аутор више уџбеника за универзитетске студије: Топологија 
(1980), Математичка анализа I (са З. Каделбургом, 10 издања од 1989. до 2012), Матема-
тичка анализа II (са З. Каделбургом, шест издања од 1994. до 2011), Математика I и II 
за студенте хемије (са А. Вучићем, 1997. и 1998). Са групом аутора написао је уџбенике и 
збирке задатака из математике за ученике V, VI и VIII разреда основне школе. Са руског је 
превео књигу Очигледна топологија В. Г. Болтјанског и В. А. Јефремовича (1984), као и Збир-
ку припремних задатака за Московску математичку олимпијаду (са В. Мићићем, 1964).
Упоредо са наставно-педагошким и научним радом, професор Душан Аднађевић је пре-
дано учествовао у раду савезних и републичких друштвених организација математичара, 
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као и математичких институција. Био је, између осталог, секретар Савеза друшта-
ва математичара, физичара и астронома Југославије, председник Председништва 
Друштва математичара Србије, председник Подружнице математичара Београда, 
председник Комисије за математику Просветног савета Србије, председник Науч-
но-наставног већа Универзитета у Београду, декан Математичког факултета, глав-
ни и одговорни уредник часописа Математички весник, члан Савета Математич-
ке гимназије. Активно је учествовао и у активностима с младим математичарима. 
Поред рада у различитим комисијама и радним телима, био је шеф југословенске 
делегације на Међународној математичкој олимпијади 1966. године.
Када је основана Математичка гимназија, др Душан Аднађевић је прихватио позив 
да буде један од њених првих професора. Предавао је, као спољни сарадник, пред-
мет Анализа с алгебром током прве две године рада. У наредне три године био је 
директор Математичке гимназије. У том периоду регулисан је правни статус шко-
ле и она је укључена у образовни систем Србије.

Др Мила Мршевић

Почетак рада Математичке гимназије

Двадесети век је век наглог развитка математике и ширења примена матема-
тике. Док се раније њена примена углавном ограничавала на физику, астро-
номију и техничке науке, математика је у прошлом веку налазила примене у 

низу научних области и области људских делатности. Ту су, између осталог, хемија, 
биологија, географија, економске науке, медицина, психологија, лингвистика и низ 
других. Начин математичког размишљања улази у методе истраживања низа обла-
сти све шире и дубље. Услед тога се интерес за проучавање математике и матема-
тичких метода проширивао на све већи број младих људи; све се више појачавао 
рад са талентованим ученицима. Појавила се потреба да се оснују школе у којима 
би се талентовани ученици, који то желе, раније и дубље упознали са садржајима 
и методама математике. 
Користећи се стеченим искуствима у раду са талентованим ученицима, као и иску-
ствима специјалне Математичке школе у Москви, која је тих година почела с радом 
под стручним руководством Андреја Николајевича Колмогорова, једног од водећих 
математичара света тог времена, професор Војин Дајовић је, у сарадњи са својом 
супругом Милицом Илић-Дајовић, иницирао оснивање Математичке гимназије у 
Београду и припремио предлог плана и програма за њен рад. Елаборат о оснивању 
Математичке гимназије, као експерименталне школе, поднела је Матична комиси-
ја, формирана при Просветно-педагошком заводу града Београда, на чијем је челу 
био професор Дајовић. Скупштина града Београда донела је одлуку о оснивању 
Математичке гимназије маја месеца 1966. године и она је, као експериментална 
школа, почела са радом 19. септембра 1966. године.
Сагласно усвојеној одлуци, школовање у Математичкој гимназији трајало је три го-
дине; ученици су се уписивали у други разред. У школу су могли да се упишу ученици 
са завршеним првим разредом средње школе, притом су морали да положе пријемни 
испит пред комисијом Математичке гимназије. Било је предвиђено да број ученика у 
одељењу не прелази 20. На крају школовања био је предвиђен завршни испит.
Било је то време без савремених средстава комуникација, што је вероватно усло-
вило да је информација о оснивању Математичке гимназије и термину пријемног 

50monografija_mg.indb   4750monografija_mg.indb   47 25.8.2016.   21.14.1225.8.2016.   21.14.12



испита са закашњењем стигла до заинтересованих ученика и њихових родитеља. 
Последица тога био је недовољан број ученика који су у редовном року приступи-
ли пријемном испиту и положили га. Због тога је, крајем августа, био организован 
додатни пријемни испит, после којег је укупно било примљено 55 ученика. Они су 
сврстани у три одељења и настава је могла почети.
Наставни планови и програми разликовали су се од планова и програма гимнази-
ја природно-математичког смера у многим елементима. Математички садржаји 
су се предавали у оквирима два математичка предмета, Алгебре са анализом и 
Геометрије. Уџбеника и других уџбеничких материјала, писаних специјално за 
ову школу, није било, па су се ученици служили белешкама са часова, уџбеницима 
гимназија природно-математичког смера, као и другим прикладним материјали-
ма (факултетским уџбеницима, литературом на страним језицима, задацима са 
математичких такмичења, преводима материјала за младе математичаре са стра-
них језика и слично). Наставу су изводили стални наставници и спољни сарадни-
ци; ако је о настави математичких предмета реч, стални наставници су је изводи-
ли у мањој мери, а претежно су наставу остваривали наставници и сарадници са 
универзитета. Једна од посебности била је чињеница да је недељна норма за на-
ставнике математичких предмета била 12 часова, због специфичности програма и 
веома захтевних припрема за часове. О саставу Наставничког већа у првој години 
рада читалац ће добити пуну информацију ако прочита фотокопију записника са 
његове прве седнице (стр. 25–26). 
За извођење наставе школа је, на адреси Народног фронта 37, добила део про-
стора Основне школе Змај Јова Јовановић. Већ наредне школске године основна 
школа се иселила, па је цела зграда припала Математичкој гимназији. Тада је про-
стора за школу било превише, па је наредне две године један његов део уступљен 
Музичкој школи Мокрањац. Школа је, с временом, проширила пријем ученика 
и на први разред средње школе, што је повећало потребу за школским просто-
ром. Због тога је доцније зграда и дограђивана, како би се обезбедили адекватни 
услови за рад. Напомињемо и да су се часови физичког васпитања одржавали у 
Спортском центру у Кошутњаку. Математичка гимназија у Београду била је једи-
на специјализована школа те врсте у Србији. Да би се пружила могућност и ђа-
цима из унутрашњости да похађају ову школу, постигнут је договор да се ученици 
сместе у ђачке домове Јелица Миловановић, Петар Драпшин и у Дом ученика при 
Железничком образовном центру.
После прве три године Наставничко веће је предложило Просветном савету Ср-
бије на усвајање нови Наставни план Математичке гимназије и пратеће настав-
не програме и све остале елементе који се тичу рада школе; тим је планом било 
предвиђено увођење Општег смера и Програмерског смера. Као учесник у по-
ступку разматрања и одлучивања у Просветном савету присећам се да су највише 
полемике изазвала два предлога: норма од 12 часова недељно за наставнике ма-
тематике и број од 20 ученика у одељењу. Одлуком Просветног савета да се при-
хвати оснивање Математичке гимназије и предложени Наставни план и програм, 
Математичка гимназија је престала да буде експериментална школа и од школске 
1969/70. године ушла је у образовни систем Републике Србије. 
О даљем раду и развоју Математичке гимназије нека сведоче они који су тада у 
њој радили или њоме руководили.

Др Душан Аднађевић
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Др Милан Распоповић 

Милан Распоповић рођен је 1935. године у Мартинићима 
у Црној Гори. Гимназију је завршио у Титограду (Под-
горици). Показивао је посебно интересовање за мате-

матику и природне науке, па је одлучио да студира физику на 
Природно-математичком факултету у Београду. Био је веома 
активан у студентским организацијама, а носилац је и ударнич-
ке значке са радне акције. Студије физике завршава 1959. године и запошљава се 
у Институту за нуклеарне науке у Винчи, а затим пет година ради као професор 
физике у XIV београдској гимназији. Магистрирао је 1965. године на Одсеку за 
физичке и метеоролошке науке Природно-математичког факултета у Београду са 
темом „Идентификација наелектрисаних честица методом constans sagitta“.

И поред велике неизвесности о томе како ће функционисати новоотворена шко-
ла, одлучио се за изазов рада у Математичкој гимназији. Дао је велики допринос 
оснивању школе и изради планова и програма. Професор физике, а од 1969. године 
физике и основа електронике, био је до 1971. године. Посебно је био познат по ин-
систирању на томе да ученици ураде велики број задатака. Учествовао је у органи-
зацији такмичења, а неколико пута водио је југословенску екипу на међународне 
олимпијаде из физике.

Године 1971. постаје први директор Математичке гимназије у сталном радном од-
носу. На тој дужности остао је преко тридесет година, све до одласка у пензију, 
тако да је његов рад нераскидиво повезан са успесима школе, али и проблемима на 
које је наилазила. Несумњиво је да се показао као изврстан организатор пун идеја  
и иницијатор многих акција. Вешто је успевао да превазиђе несклад између жеља 
и планова са једне и објективних могућности са друге стране. И сама чињеница да 
се школа одржала и у време реформе средњег образовања сведочи о истрајности 
и далековидости Милана Распоповића. Треба истаћи и изузетан начин на који је 
Милан водио кадровску политику, давао подршку младим колегама и утицао на 
стварање академског односа ученика и наставника.

Поред рада у школи, Милан налази времена и за универзитетску каријеру. Године 
1977. докторирао је на Електротехничком факултету у Београду са темом „Утицај 
учења и схватања Лудвига Болцмана на развој физике и филозофије“. На више фа-
култета у Београду, Подгорици и Нишу предавао је предмете Физика и Историја 
и филозофија природних наука. На Филозофском факултету у Нишу 1990. године 
изабран је у звање редовног професора. Био је члан многих друштава, удружења, 
жирија, комисија. Посебно би требало истаћи да је био један од оснивача и пот-
председник Хегеловог друштва, које је готово двадесет година одржавало скупове 
у просторијама Математичке гимназије.
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Милан Распоповић аутор је пет научних монографија и великог броја (око 90) уџ-
беника, збирки задатака и приручника за ученике основних и средњих школа, али 
и за студенте. Носилац је бројних признања и награда, од којих је најзначајнији 
Сретењски орден, који му је председник Републике Србије доделио 2015. године.

Срђан Огњановић

Од посвећеног рада до звезданих резултата

Човек се роди без своје воље, не бирајући место и време, под звезданим не-
бом, у сенику. И не зна да ли су му звезде одредиле пут или га је сам бирао.
Ни сада, са осамдесет година, са свим мојим искуством, здравом памети и 

свима мојима око мене немам одговор на то питање. Ни све „моје“ честице, ко-
смичке наелектрисане честице (са свом својом енергијом) којима сам се бавио у 
магистарској тези, разрађујући и усавршавајући методу Константна сагита, иако 
моћне и неконтролисане интеракције, нису биле толико недокучиве као питање 
„Да ли сам сам бирао свој пут?“. А ко је и дошао до тога одговора? Покушавали су и 
песници, писци, сликари, филозофи, физичари, астрофизичари и одговор је негде 
„између јаве и сна“.

Од дечака до омладинца истих жеља, играња фудбала и стоног тениса, преко рад-
них акција, младалачких дружења, нека те сила привуче и одеш на студије физике. 
Недостатак средстава је увек присутан у малим државама, каква је била СФРЈ, када 
се скупа истраживања постављају за циљ. Тако одустајем од докторске дисертаци-
је у даљим истраживањима космичких честица. Професионални пут, одговорност, 
преданост, упорност доводе ме на место наставника Математичке гимназије. И од 
тада, када смо се доказивали са првом, другом... генерацијом и борили за статус и 
опстанак ове школе, преко именовања за директора школе 1971. године, па све до 
одласка са чела ове установе знања 2001. године, постојала је борба за њен опста-

На прослави 40 година 
Математичке гимназије
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нак. Она је продужена и до дана данашњег. Често су 
се појављивали закони који су покушавали да проме-
не статус ове школе и да је ставе у раван са осталим 
школама. Као „вођа“ добрих ученика и изабраних 
наставника трудио сам се да истрајемо и покажемо 
да је „знање моћ“. И када смо се борили за простор 
школе, и када је био Шуварев систем образовања и 
загребачка Математичка школа укинута, и када смо 
узели кредит да купимо први рачунар у СФРЈ јер но-
вац намењен куповини није био довољан, и... све су 
то били изазови, али и велика борба. Борба коју су 
наши ученици награђивали својим медаљама. Држа-
ва је увидела њихове успехе (сада смо најтражени-
ји бренд за извоз), али још увек недовољно даје за 
потребе ових паметних, знатижељних младих људи. 
Као зрели људи, имена многих од њих налазе се на 
плочицама кабинета на престижним универзите-
тима света са титулама проф. др или су на водећим 
позицијама у институтима, корпорацијама, програ-
мерским фирмама, банкама, фармацеутским кућа-
ма, НАСА...

Да бих остварио неке циљеве морао сам да се носим 
и са политичким силама. Како Његош каже, „Бој не 
бије свијетло оружје, већ бој бије срце у јунака.“ На 
многим скуповима сам бранио статус школе. Тако 
смо „добили“ и заштитника Вељка Влаховића. Пре-
давао сам физику и био директор. А онда је почело 
и моје интересовање за Лудвига Болцмана и његов 
утицај и схватања на физику и филозофију и докто-
рирао сам на овој теми. Предавао сам у Нишу, Под-
горици... Биран сам за редовног професора.

Борба је била и за наставне планове и програме, 
укључивање наставног кадра у комисије Министар-
ства просвете, за обезбеђивање ученичког дома, 
система оцењивања које је „црна“ тачка у целом 
школском систему... Трудио сам се да будем профе-
сионалац и да у свакој новој школској години имамо 
помак унапред – у новим учионицама и кабинетима, 
рачунарима, већој библиотеци, напреднијој наста-
ви... Врбовао сам искусне и афирмисане, али и младе 
и перспективне научнике са Универзитета да дођу у 
Математичку гимназију и преносе ђацима своје зна-
ње и љубав према науци.

Други правац, можда и значајнији или бар подјед-
нако значајан, јесте породица и здравље. Супруга 
и ја извели смо на пут наше двоје деце, Јадранку и 
Зорана. Они су академски признати људи, свестрани 
и цењени, и у земљи и у иностранству. Послушали 
су ме и остали у земљи Србији. Имају своје успешне 
породице и имам четворо унучади.
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Моја деца, моја супруга, имали су увек разумевања за сате проведене за радним столом док сам 
одмеравао тежину речи, слова и бројева пишући уџбенике и збирке задатака из физике. Хвала 
им!

И да ли су ми звезде одредиле пут или сам га бирао сам не умем да вам кажем. 

Али да ме неко пита да ли бих га изабрао поново, одговор знате – да! Још да дочекам да неко од 
мојих ученика добије Нобелову награду и срце ће да ми буде испуњено!

Др Милан Распоповић,
директор Математичке гимназије 

1971–2001.

Два директора и два помоћника директора (слева надесно): 
Милан Распоповић, Бранислав Цветковић, Душан Комненић и Љубомир Протић
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Миланов пут од рођења (1935) до данас води ка врху. Тај врх је идеал знања 
и љубави, а зове се Математичка гимназија. Идеја оснивања гимназије 
потиче од професора Војина Дајовића, али је чињеница да је Милан Рас-

поповић био члан комисије за писање програма и један од троје запослених на 
почетку рада ове школе; такође, три петине времена од настанка школе био је на 
њеном челу. 
Како нам каже Доситеј, живот наш је много дуг, ако је и кратак, зато што у мало 
година можемо учинити много добрих ствари, можемо задобити велико пошто-
вање, можемо стећи вечно име. Такав животни пут је имао професор Милан Рас-
поповић. Све школе у Србији почивају на ентузијазму појединаца, професора 
који свој животни позив претварају у дужност и посвећеност. Професори који су 
на овај начин одабрали животни пут просвећивања, међу којима је и Милан, jeсу 
људи интелектуалне врлине. 
Тај пут почиње од малих ногу, васпитавањем и учењем, а затим кроз рад, непо-
средно у учионици и школи, кроз тежњу да се младима пренесе стечено знање. 
Дипломирао је физику на Природно-математичком факултету и докторирао 
физику на Електротехничком факултету у Београду. Богату библиографију пре 
свега краси око стотину уџбеника из физике. Објавио је докторску дисертацију, 
неколико монографија и више књига.
Однос професора Распоповића према ученицима „види“ се из његових утисака са 
првог часа одржаног у овој школи. „Знао сам да због њих, првих и будућих ђака 
Математичке гимназије, морамо истрајати.“ Научити некога, пренети му знање, 
лако је рећи али није лако учинити. Знање је веровање које произлази из чинова 
интелектуалне врлине. Сазнање је когнитивни додир са реалношћу који произлази 
из чинова интелектуалне врлине. Милан је често говорио: „Највеће човеково добро 
је научно знање. Нико га не може украсти нити уништити. Равноправно га кори-
сте богати и сиромашни. Нема просторну ни временску ограниченост. Домовина 
знања је цео свет.“
Ученици Математичке гимназије одмах постају свесни где се налазе и у складу 
са тим осећањем показују посебно понашање и развијају своје способности и та-
ленте. Школу доживљавају као део њих самих. И где год се налазили носе то своје 
осећање са собом. Са радошћу долазе у посету школи кад су већ одрасли, а често 
постају и њени професори. На тај начин везе са школом се продубљују и мисија 
њеног даљег развоја се наставља.
Милан Распоповић је у више мандата биран за директора и на челу школе био 
је 31 годину. Први део имена Милан је Мио што значи драг, мажен, помазан, а 
помазани је изабран да врши одређену мисију у свету. Мисију стварања будућих 
образованих младих стручњака и научника признатих и потврђених у Србији и 
читавом свету. Највећа заслуга Милана Распоповића јесте то што се Математич-
ка гимназија развила до ових размера, али и што је опстала, јер је било предлога 
да се промени или нестане. Успео је да одоли притисцима, који врло често нису 
мали. Захваљујући тој способности, школа је заправо све више јачала и несум-
њиво постала водећа школска институција у региону и Европи. О томе сведоче 
резултати њених ученика.
О борби за статус школе Милан Распоповић каже: „Морао сам дванаест пута да 
идем на одговорност, јер је тражено да избришем са наше табле назив Матема-

Пут до врха
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тичка гимназија. Реформатори су ми тражили да уместо тога напишем: Образов-
но-радна организација математичко-техничке струке и техничко-научних за-
нимања. И после смо упадали у бесмислене реформе. У време чувене ’шуварице’ 
прекрштавали смо се као огледна школа, јер она није била подложна реформи.“
Математичка гимназија данас се препознаје као посебна и изузетна. У школи се на 
посебан начин бирају талентовани ученици, има напредни наставни програм из 
области математике, информатике и физике, има изабране професоре са факулте-
та и сараднике из научних института, и то у свим научним звањима, од асистента до 
професора и академика. У школи се развијају наставне методе и успоставља добра 
комуникација са ученицима до нивоа менторског рада. Све ово заједно створило 
је систем вредности заснован на истини, лепоти, слободи мишљења, љубави према 
математици и природним наукама. Како нам то поетски Милан каже: „Данас је то 
уважена дама српског просветитељства у раскошној хаљини од ђачких олимпијских 
медаља из математике, физике, астрономије, информатике...“
Последњих деценија ангажују се у припремама за такмичења и студенти, бивши 
ученици Гимназије окићени медаљама са међународних олимпијада. Мала гене-
рацијска разлика (слободнија комуникација), младалачки полет, креативност, ам-
бициозност и жеља за потврђивањем у школи из чијих учионица су тек изашли 
учинили су да сарадња буде веома плодоносна.
Милан Распоповић је човек коме је Математичка гимназија важна независно од 
његовог одласка у пензију. И даље активно учествује у њеном раду, лобира у ин-
ституцијама за школу, комуницира са бившим ђацима широм света и присуствује 
свим значајним догађајима у школи, годишњицама матура и сл. Сматра да је ве-
ома важно да се институционално и трајно реши статус школе. Предлаже и на-
чин: доношењем закона у коме ће се јасно написати да је Математичка гимназија 
школа од посебног националног значаја са навођењем посебности и за ученике и 
њене наставнике.
Милан Распоповић је добитник престижних одличја и награда, међу којима се 
истичу Доситејева награда, Медаља Тесла – Пупин, Повеља захвалности за допри-
нос унапређивања рада са младим талентима ETF BAFA, Сретењски орден трећег 
степена за нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане у просветној и 
педагошкој делатности, више плакета и награда Завода за уџбенике и др. У жи-
воту га краси ведар дух, воли људе и воли да разговара са бившим ђацима и да их 
подстиче на сарадњу са школом. Милан је узор и својој породици. Ћерка, син и 
унуци и унуке окупљени су око Математичке гимназије. То је и њихова школа, а 
математика, физика и електротехника њихов животни избор. Други део имена 
Милан је лахн, што значи лаган, а на енглеском je light, што има значење луча 
или светлост. Милан стоји између физике и метафизике. Виктор Иго каже: Има 
један врх, тај врх је идеал; ту се Бог спушта, а човек пење.

Др Милољуб Албијанић
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Др Љубомир Протић 

Љубомир Протић рођен је јануара 1943. године у Љубо-
вији. Основну школу и гимназију завршио је у Лозни-
ци. На математичку групу Природно-математичког 

факултета у Београду уписао се 1962. године, где је дипломи-
рао 1966. године. На истом факултету одбранио је магистарски 
рад (1970). Докторску тезу под насловом Неке нове методе за 
налажење приближних решења диференцијалних једначина и система диференци-
јалних једначина урадио је под руководством професора др Константина Орлова и 
одбранио 1978. године.
Запослио се 1968. године као професор у Математичкој гимназији, где је у сталном 
радном односу остао две школске године. Био је први који је у Србији, а вероватно 
и шире (школске 1968/69. године), предавао средњошколцима предмет под нази-
вом Програмирање и математичке машине.
Године 1970. Протић прелази на Природно-математички факултет, где проводи 
већи део свог радног века као асистент, доцент и професор. Држао је наставу и 
вежбе из више предмета – Диференцијалне једначине, Нумеричка анализа 1 и 2, 
Програмирање, Једначине математичке физике и других. Такође, радио је на Ма-
шинском факултету и Факултету организационих наука, као и на Природно-ма-
тематичком факултету у Крагујевцу. Под његовим руководством урађено је више 
магистарских и докторских теза, а аутор је и више универзитетских и средњошкол-
ских уџбеника.
Преласком на факултет ангажовање Љубе Протића у Математичкој гимназији није 
завршено, напротив. Читавог радног века, кад год је то законски било могуће, држао 
је наставу, најчешће из предмета Нумеричка математика. Један од његових најве-
ћих доприноса јесте ангажовање за враћање имена и статуса Гимназији у периоду 
1988/89, када је постепено напуштано „усмерено образовање“. Између осталог, и 
то је определило колектив Математичке гимназије да га предложи за директора, на 
коју функцију је и изабран 2001. године. За време његовог трогодишњег мандата 
остварен је још један квалитативни помак у организацији школе – уведена је (у 
почетку као оглед) настава у специјализованим одељењима седмог и осмог разреда 
основне школе. Љубино ангажовање на превазилажењу свеколиких политичких и 
бирократских препрека у том процесу је у великој мери било одлучујуће.
Године 2004. др Љубомир Протић именован је на функцију помоћника министра 
за просвету, а после краћег времена прелази на место директора Завода за унапре-
ђивање образовања и васпитања, где остаје до пензионисања. И после тога, све до 
данас, радо је виђен гост на свим скуповима у Математичкој гимназији. Надамо се 
да ће тако остати још дуго.

Др Зоран Каделбург
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Часовник и математички храст

Историјски гледано, развој друштва (или друштва на разним континентима) 
имао је једну планетарну заједничку компоненту. То је била математика. 
Лако је замислити да је још у најранијим временима постојала потреба 

да се преброје, макар и приближно, војници који нападају „наше племе“; да се на 
неки начин измери величина „мог поседа“ после поплаве Нила; да се утврди поло-
жај небеских тела (посебно Сунца код Маја и Астека или код морепловаца). Све је 
то изискивало познавање и примену математике.

Дакле, са развојем људске цивилизације развија се и математика, али се безмало 
може рећи да важи и обрнуто, тј. са развојем математике развија се и цивилиза-
ција. Прецизније речено – незамислив је развој ма које науке или технике без „у 
њу уткане“ математике. Није случајно давно речено да је „математика слушкиња 
сваке науке“. Брзоплето, приземно тумачење последње мисли може нас довести 
до грешке. Наиме, код нас, у садашњем времену, термин „служење“ јесте нешто 
што има призвук лошег, па чак и понижавајућег. У суштини је супротно. Примера 
ради, наведимо да је човеково срце слуга и ногу и руку и бубрега и очију – дакле, 
слуга свих органа тела. Наравно, свакоме је јасно да је срце, тај слуга организма, 
најбитнији орган човеков, толико битан да човек без њега не може да живи.

Целовита мисао, ,да је „Математика краљица и слушкиња свих наука“ потпуно је, 
надамо се, јасна.

Математика је, свакако, најтачнија наука, тј. она је од свих наука највише нау-
ка. Тако треба разумети и мисао великог Стендала (1783–1842): „Од свих наука 
највише волим математику јер у њој лицемерје није могуће.“ Историја развоја 
математике (и њој блиских наука) пре свега је историја, па се у њој могу наћи 
неке нејасноће, недоречености, па и нетачности. Наведимо један пример. У из-
ванредној књизи Кратак преглед историје науке Дирк Страјк пише да је матема-

тика решила неке проблеме „захваљујући Хајгенсовим 
(1629–1695) истраживањима часовника са клатном“. 
Заиста је велики холандски математичар, физичар и 
астроном битан, јер је конструисао часовник са секун-
дарним клатном. Часовник је велики проналазак за 
човечанство и у њега је уткано солидно познавање ма-
тематике. Интересантно је да Дирк Страјк није навео у 
књизи да је много раније, тј. 1404. године, монах Лазар 
из Хиландара, родом из Призрена, конструисао часов-
ник московском кнезу Василију I (1389–1425).

Остало је забележено да је „сат постављен на проче-
љу двора Василија I у Кремљу спрам дворске Цркве 
Светих Благовести. Часомер сваки час удара чекићем 
о звоно одмеравајући и одбројавајући часове дневне 
и ноћне. Чекићем не удара човек него самопокретно 
звоно, створено човечијом оштроумношћу, према-
штовито и премудро.“ Још се додаје да је за ово Ва-
силиј I, чукундеда првог руског цара Ивана Грозног, 
„платио Лазару 150 (оновремених) рубаља“.
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Лазарев часовник је, без прекида, радио 217 година, тј. до пре рођења Хајгенса. У 
свету чувени лондонски Биг Бен завршен је 1859. године.

Из наведеног примера јасно је да је познавање математике и њених примена у 
средњовековној Србији било на завидном нивоу. Нажалост, прецизнијих подата-
ка из тог времена немамо. Свакако да су тадашња знања полако нестајала у време 
турског ропства.

Ослобођењем од Турака и стварањем слободне државе стичу се услови и за посте-
пени развој математике. Око 1900. године изванредан је напредак у хемији (Симо 
Лозанић), географији (Јован Цвијић), теологији (Св. Николај Велимировић), му-
зици (Стеван Мокрањац), биологији (Јосиф Панчић), књижевности (мноштво изу-
зетних књижевника и критичара)... Михаило Петровић диже математику на висок 
ниво, а тзв. Београдска школа диференцијалних једначина један је од значајних 
светских центара између два велика рата за развој те области математике.

После Другог светског рата, у разореној држави бележи се застој у развоју мате-
матике, делом и због одласка из државе низа афирмисаних или надарених мате-
матичара. 
До консолидације математике долази шездесетих година прошлог века, посеб-
но стварањем специјализоване школе за математику – Математичке гимнази-
је. Идејни творац и реализатор школе био је Војин Дајовић, који је имао у виду 
делатност руског математичара Колмогорова. Он је пак за идејног творца имао 
руског императора Петра Великог, који је својим високим указом 1701. године 
основао прву Школу математичких и навигационих наука. Тако је 1966. године 
створена Математичка гимназија, која је убрзо постала фундаментална институ-
ција за развој математике у Србији.
Током протеклих пола века, засађени математички храст повећао је корене, а 
крошња му је све већа и импресивнија. Дубина корена гарантује да ће у следе-
ћим столећима преживети све олује, кишне и сушне године, математичка крошња 
биће све блиставија.
Београд, март 2016.

Љуба Протић 

Математичари 2016.
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Др Владимир Драговић 

Владимир Драговић рођен је 1967. године у Београду. Већ 
као основац показивао је велики таленат за математику 
и то крунисао бројним наградама на математичким так-

мичењима. Како у то време Математичка гимназија није има-
ла одељења првог разреда, Владимир се у нашу школу уписао 
1983. године у други разред, а управо сам ја имао задовољство и 
срећу да му будем професор математике и разредни стареши-
на. Када је постао победник Савезног такмичења из математике 
за ученике другог рареда, Владимир је одлучио да убрза своје 

школовање. Већ 1984. године уписао је Математички факултет у Београду и завршио га 
1987. Од 1988. до 1992. боравио је у Москви као аспирант на Универзитету Ломоносов и ту се 
усмерио ка диференцијалној геометрији, механици и топологији.
Када је 1992. године докторирао на Математичком факултету у Београду, постао је један од 
најмлађих доктора наука у Србији свих времена. У периоду oд 1992. до 2007. године, упоре-
до са радом на Математичком институту САНУ, држао је наставу у Математичкој гимназији. 
Једно време био је помоћник, а у осетљивом периоду од 2004. до 2008. године и веома 
успешан директор школе. У том периоду Гимназија је добила статус школе од посебног на-

ционалног интереса за Pепублику Србију, а покренута је 
и настава за седми и осми разред основне школе.
 Сјајна научна каријера одвела га је на многе светске 
универзитете, у градове као што су: Москва, Кјото, Трст, 
Рио де Жанеиро, Барселона, Подгорица, Београд, Ниш... 
Од 2008. ради на Универзитету у Лисабону, а 2012. годи-
не запослио се као редовни професор на Универзитету 
у Даласу (Тексас, САД), где је тренутно и руководилац 
Департмана за математику.

Срђан Огњановић

Проф. др Владимир Драговић и Његова светост 
патријарх српски господин Павле, 2005.
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Говор на прослави 40 година 
Математичке гимназије 

Народно позориште, Београд, 19. септембра 2006.

Госпoдине председниче Владе, господине градоначелниче, господине мини-
стре, уважени академици, ректори, председници, директори, декани, профе-
сори, новинари, сарадници и пријатељи Математичке гимназије,

Велика ми је част и задовољство да вас у име четрдесет генерација средњошколаца, 
три генерације основаца, стотина радника и сарадника са факултета и института и 
у име сва четири моја претходника поздравим у овом свечаном тренутку.
Математика нема нацију и нема идеологију. Математика није производ ове савре-
мене цивилизације. Математика је проистекла из свих претходних цивилизација и 
у основи је оних најуспешнијих. 
Четрдесет година Математичке гимназије у Београду сведочи да се и у овом нашем 
просторно-временском кутку нашло снаге, ентузијазма, памети и мудрости да се 
развија најсавременија методика рада са даровитим средњошколцима, паралелно 
и раме уз раме са најбољим школама у свету. Отприлике у исто време када и Ма-
тематичка гимназија у Београду, тамо шездесетих година прошлог века, никло је 
десетак сличних школа широм света. То је диктирао научно-технички развој. 
Ове иностране школе, вршњаци Математичке гимназије, с правом се диче са по 
двадесет или тридесет медаља са Међународних математичких олимпијада. За то 
време, ученици Математичке гимназије у Београду, радећи неретко у много тежим 
условима, а као што знате и у ратним, освојили су 93 медаље на Међународним ма-
тематичким олимпијадама, 39 медаља на Међународним физичким олимпијадама, 
18 на Олимпијадама из информатике и пет медаља на Међународним олимпијада-
ма из астрономије. Златне медаље, дозволите ми да истакнем, на Међународним 
математичким олимпијадама освојила су три наша ученика: Јожеф Б. Варга, Мио-
драг Живковић и Душан Ђукић. Из физике, једину златну медаљу освојио је Ненад 
Вукмировић. На Олимпијадама из информатике златне медаље су освојили Ранко 
Лазић и Јарослав Благојевић.
Ми Математичку гимназију доживљавамо: и као једну од водећих националних 
српских образовних институција и као део опште цивилизацијске баштине и про-
тагонисту и следбеника највиших хуманистичких идеала и традиција. Право на 
овако високу оцену налазимо не само у томе што школа носи атрибут „матема-
тичка“ у свом имену, већ надасве због духа и атмосфере који у њој владају и ре-
зултата које су њени ученици постигли у току школовања или у својим каснијим 
каријерама, пре свега у науци, али и у другим областима, у најоштријој светској 
конкуренцији. Томе је много допринела стална и нераскидива сарадња са Универ-
зитетом у Београду и институтима – пре свега Математичким институтом САНУ и 
Институтом за физику. 
Чује се често како савремени свет губи интерес за математику и теоријску физику, 
како су оне давно превазиђене и исцрпљене.
Ми знамо да то није тачно!
Само од 1996. године, када смо први пут славили јубилеј наше националне шко-
ле, овде у националном позоришту, тада је то била тридесетогодишњица, свет су 
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потресла решења миленијумских проблема: Ендру Вајлс је доказао 400 година 
стару Велику Фермаову теорему и Гриша Перељман је доказао Поенкареову хи-
потезу – фундаменталну за разумевање деликатних тополошких питања, али и за 
сагледавање васионе. Рачунарске науке су доживеле експанзију, а квантни рачу-
нари су направили револуцију спојивши неспојиво – квантну механику и алго-
ритмику...
Поменути велики руски математичар Григориј Перељман својим дубоким науч-
ним резултатима, али и ставом, и одбијањем најпрестижније награде на управо 
завршеном Светском конгресу математичара, уз одбијање знатних новчаних пре-
мија, јесте се оглушио о Киплингов завет, али се није огрешио ни о један профе-
сионални ни морални постулат. Напротив! Демонстрирао је велику снагу Науке и 
велику снагу Човека – Математичара. Тешко је сетити се неког другог геста или 
чина појединца у савременом свету, поготову не легалног и легитимног, који је 
значајније протресао основе савремене цивилизације. Таква је снага математике. 
Краљице и слушкиње. Науке која влада служећи, али и спознајући и развијајући и 
критику и изнад свега самокритику.
Кажу неки да је увођење младих у науку усмеравање на слепи колосек.
Ми знамо да то није тачно!
Четрдесет година Математичка гимназија окупља младе таленте и усмерава их у 
свет науке. Око 300 некадашњих наших ученика је докторирало. Само на Мате-
матичком факултету у Београду њих 35. Многи су докторирали на најпрестижни-
јим светским универзитетима. Неки сада тамо предају, или воде тимове и лабора-
торије којима се смеше Нобелове награде.
Опет, кажу неки да Математичка гимназија школује генерације које целе одлазе 
у иностранство.
Ми знамо да ни то није тачно!
Многи смо остали овде или смо се вратили овамо.
Кажу да Србија треба да иде у Европу.
Четрдесет година Математичке гимназије јесте грађење пута у ону Европу и онај 
свет у који треба да идемо и у којем нам једино тако и јесте место: спремним да 
дамо стваралачки допринос.
Кажу неки, додуше тихо и стидљиво, да је улагање у Математичку гимназију наји-
сплативија инвестиција у младост и будућност Србије и српског народа.
Е то, драги пријатељи, и ви и ми знамо да јесте тачно!
Дозволите на крају да у ваше и наше име још једном захвалимо господину пред-
седнику Владе на високом покровитељству ове свечаности и градоначелнику Бео-
града, без чије би несебичне помоћи било немогуће организовати овакав скуп. 
Вама, драги пријатељи, хвала што сте својим присуством увеличали овај догађај.

Др Владимир Драговић 
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Мр Срђан Огњановић 

Срђан Огњановић је рођен 1954. године у Београду, где је 
завршио основну школу и први разред гимназије. Већ у 
том периоду показивао је изразито интересовање и спо-

собности за математику. То је резултирало одлуком да 1969. 
године полаже пријемни испит за упис у други разред Матема-
тичке гимназије. Као ученик другог, трећег и четвртог разреда учествовао је на 
републичким такмичењима из математике и освајао награде, а као ученик трећег 
и четвртог разреда освајао је награде и на савезним такмичењима. Био је члан 
осмочлане олимпијске екипе СФРЈ на Четрнаестој међународној математичкој 
олимпијади одржаној 1972. године у Пољској.

На Групи за математику Природно-математичког факултета Универзитета у Бео-
граду дипломирао је 1976. године. Исте године запослио се у Математичкој гим-
назији, у којој је пуне три деценије предавао готово све математичке предмете. 
На Математичком факултету у Београду магистрирао је 1996. године са темом 
Лукасијевичеве дедуктивно-импликативне алгебре. За директора Математичке 
гимназије изабран је 2008. године, и на тој дужности се и сада налази.

Писац ових редова био је његов професор (у Гимназији), колега (у Гимназији) 
и сарадник на многим пословима и бројним активностима. И може чињеницама 
сведочити о томе да је Срђан Огњановић, на месту директора Математичке гим-
назије, заиста прави човек на правоме месту, спреман да све своје способности, 
вишеструко потврђене и проверене, несебично стави у службу Гимназије, њеног 
постојања и даљег развоја, и да њене, па тиме и опште интересе стави изнад свега, 
па и своје личне афирмације. А такви су људи ретки. Уз његово име насигурно се 
могу везати речи: обдареност, посвећеност, компетентност, радиност, рационал-
ност, скромност... Он је (био или јесте):

– успешни и веома омиљени професор Математичке гим-
назије;

– директор ове школе који је у току свог мандата значајно 
обогатио и унапредио широки спектар њених активности;

– ангажовани прегалац на пољу планирања и остваривања 
низа активности у оквирима целовитог образовног система 
Србије (креирање наставних планова и програма, увођење 
образовних стандарда, стручно усавршавање...);

– аутор или коаутор квалитетних уџбеника и збирки задата-
ка, намењених настави математике у основним и средњим 
школама и, посебно, уџбеника за ученике Математичке гимназије;

Менаџер године за 2011.
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– аутор или коаутор низа писаних материјала намењених додатној настави и 
припремама за математичка такмичења ученика основних и средњих школа;
– активни члан Друштва математичара Србије и аутор бројних прилога у часо-
писима: Настава математике, Тангента, Математички лист и другим изда-
њима Друштва;
– редовни предавач на републичким семинарима о настави математике, чиме даје 
значајан допринос стручном оспособљавању наставника и професора математи-
ке;
– ангажовани члан бројних комисија и радних тела Друштва; 
– човек широких интересовања, посвећен математици, а заинтересован за ши-
рок спектар догађања у средини у којој живи и ради, првенствено за догађања у 
области културе...

Др Владимир Мићић

Непосредно по завршетку Другог светског рата група визионара и заљубље-
ника у математику, са професором Војином Дајовићем на челу, који су 
пратили савремене тенденције у настави математике, дошли су до закључ-

ка да је и у нашој земљи потребно предузети активности ради унапређења наста-
ве математике. Тако је 1948. године основано Друштво математичара и физичара 
Србије, а 1949. Савез друштава математичара и физичара Југославије. Исте годи-
не, у Загребу, почиње издавање Математичко-физичког листа за средњошколце. 
Године 1958. покренута су математичка такмичења, најпре Градско такмичење у 
Београду, следеће године одржано је и Републичко такмичење у Србији, а наред-
не и Савезно такмичење. Године 1962. у Савезном одбору за просвету (Скупштине 
тадашње ФНРЈ) професор Дајовић је у свом реферату истакао повећану улогу и 
значај математике и потребу да се посвети пажња развоју научног подмлатка на 
подручју математике. Требало је да прође неколико година и прескоче се бројне 
тешкоће и препреке да би 1966. године, по одлуци Скупштине града Београда, 
после темељних припрема била основана школа за надарене ученике – Матема-
тичка гимназија.
 Историјат Математичке гимназије у потпуности прати бурна догађања на нашим 
просторима у овом периоду. У почетку, тадашње друштвено-политичке организа-
ције с подозрењем су пратиле рад новоотворене школе и стално је прозивале због 
тада сумњивог елитизма. Као да су једва дочекали реформу средњег образовања, 
која је од 1977. до 1991. уздрмала читаву земљу, а Математичку гимназију довела 
скоро до гашења. Потом су дошли ратови деведесетих, када су наши ученици из 
школских клупа одлазили у ЈНА, затим бројни протести и штрајкови, неодржани 
и изгубљени часови. Kaда су тадашњој СРЈ уведене санкције, жртве су били и 
наши ученици, којима је онемогућено да у периоду 1992–1994. учествују на ме-
ђународним олимпијадама. Тада је московска математичка гимназија Колмогоров 
позвала наше ученике на три такмичења, како би се ником разумљиве санкције за 
ученике на неки начин ублажиле. Када је стигла 1999. и бомбардовање, прекинута 
је настава, а наша талентована ученица Сања Миленковић страдала је као жртва 

50 година Математичке гимназије

Награда личности животног 
стила
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НАТО агресора. Ни нова власт није имала превише разумевања за најбољу школу 
у Србији. Тако је, на пример, скоро 12 година било потребно да се, без обзира на 
изванредне резултате, и званично одобри рад седмог и осмог разреда основне 
школе у Математичкој гимназији.
 Често одговарам на питања због чега је математика тако значајна и зашто је ва-
жно да имамо Математичку гимназију, а не и сличне школе за неке друге области. 
На почетку ХХI века чак и онима који не желе да прихвате математику као игру 
духа мора да је постало јасно колико би савремени живот без авиона, мостова, 
сателита, рачунара, мобилних телефона, временских прогноза, филмске инду-
стрије... био незамислив. А у свему томе је присутна математика. Такође, недво-
смислено је прихваћено да се даровитост, као посебан степен у развоју интели-
генције, најчешће манифестује, и то у раном узрасту, у уметности и математици. 
Много је јасније како са оваквим ученицима треба више да се ради у математици 
него у другим наукама да би они брже напредовали. Није довољно да се само 
негује оваква врста талента у редовним школама, већ се отварање музичких и 
математичких школа наметнуло као институционално решење.
Током времена у нашој школи мењали су се планови и програми, али су увек 
остали усмерени према математици, физици и информатици. У првих 50 година 
Математичку гимназију завршило је око 6800 ученика. Све њих је красила заин-
тересованост за решавање проблема, логику и комбинаторику. Честа је слика да 
ђаци наше школе на одморима дискутују о различитим решењима неког задатка, 
да професорима постављају питања на која није нимало лако одговорити, да по-
сећују додатна предавања како би утолили своју потребу за знањем. Тако, при-
родно, нису изостали успеси на такмичењима. По броју 
од близу 500 медаља на међународним научним олимпи-
јадама Математичка гимназија предњачи међу средњим 
школама у свету. Јасно је да такмичења сама по себи нису 
толико значајна, већ она представљају само начин да се 
млади људи постепено уводе у озбиљан научни рад. И у 
томе се успело. Највећи број професора и сарадника на 
Математичком факултету у Београду, али и на катедрама 
за математику других факултета Београдског универ-
зитета, па и на Математичком институту, Институту за 
физику, Институту у Винчи, Институту Михајло Пупин, 
јесу ученици Математичке гимназије. Велики број наших 
ученика своју каријеру остварио је у земљама широм 
планете. Многи су професори на чувеним светским уни-
верзитетима, други раде у познатим научним институти-
ма, или великим компанијама, као што су Мајкрософт, 
Гугл, Фејсбук, Нокија... Поједини ученици су своја мате-
матичка знања применили и успешни су у неким другим 
областима: филозофији, психологији, медицини, уметно-
сти, па и у спорту. Два бивша градоначелника Београда, 
а и две некадашње министарке у Влади Србије, ученици 
су Математичке гимназије. Карактеристично је да сви 
некадашњи ученици наше школе увек истичу да су све 
најзначајније што су икада научили, а пре свега начин 
размишљања и приступ решавању проблема, научили у 
Математичкој гимназији.
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 Од оснивања школе водило се рачуна о томе да је надареном ученику неопходан 
талентован наставник. Наставници су пажљиво бирани, тако да је међу њима било 
и академика, велики број доктора и магистара наука. Професори Математичке 
гимназије увек су неговали посебан однос са својим ученицима – однос разуме-
вања, сарадње и другарства. Никада није било срамота признати ученицима да 
су поједина њихова питања тешка и компликована, да се понекад треба додатно 
припремити за одговоре, увек се инсистирало на томе да се траже и другачи-
ји приступи и решења, да се уоче могуће генерализације. Подразумева се да се 
увек бацао акценат на повезивање и логику, а одбацивао фактографски приступ 
у учењу. Осим свог рада у школи, професори Математичке гимназије задужили 
су комплетан образовни систем у Србији – аутори су великог броја уџбеника и 
збирки задатака, предњаче по броју одржаних семинара за стручно усавршавање 
наставника, учествују у изради планова и програма и стандарда ученичких по-
стигнућа. Треба поменути да је Математичка гимназија, захваљујући изванредној 
сарадњи са Издавачком кућом Круг, у јединственој ситуацији да сада има објавље-
не посебне уџбенике из свих значајних предмета. Ти су уџбеници својим квали-
тетом постали модел за друге ауторе и издаваче. Подсетимо се и важне чињенице 
да је настава програмирања у Србији започета баш у Математичкој гимназији. 
Истовремено, то је прва школа у некадашњој СФРЈ у којој се појавио рачунар 
у настави. Осим тога, Математичка гимназија је била организатор читавог низа 
државних и међународних такмичења, од којих је најзначајнији Куп Математичке 
гимназије, који се одржава сваке године крајем јуна и окупља око 120 ученика из 
петнаестак европских земаља. Свој допринос школовању нових генерација уче-
ника школа даје како кроз Летњи математичко-спортски камп, тако и кроз Школу 
младих математичара, која траје преко 25 година и обухвата све више и више 
младих талената.
Сјајни резултати и бројни успеси учинили су Математичку гимназију интересант-
ном читавом свету. Тако редовно стижу позиви за сарадњу и учешће на такмиче-
њима из Русије (Москве, Санкт Петербурга, Перма, Казања), Шведске, Италије, 
Турске, Мађарске, Румуније, Бугарске, Хрватске, Словеније и других европских 
земаља, из Казахстана, али и из Кине, Јапана, Индије и Анголе. И многи значај-
ни гости из света посетили су школу: председник Академије наука Русије Но-
виков, декан Универзитета Кембриџ, француски и британски амбасадор, као и 
амбасадор ЕУ. Бележимо и две посете (2002. и 2005. године) Његове светости 
патријарха српског господина Павла, посету председника Владе Републике Ср-
бије Зорана Ђинђића, посете председника САНУ Николе Хајдина, посету Његове 
светости патријарха српског господина Иринеја, посете бројних министара из 
Владе Републике Србије, ректора Универзитета у Београду Бранка Ковачевића, 
деканâ појединих београдских факултета, председника Националног просветног 
савета Србије и многих других угледних гостију.
Углед и афирмација Математичке гимназије донели су јој и бројна признања, 
међу којима су Доситејева награда, Републичка награда Вук Караџић за изузетне 
резултате постигнуте у области образовања и васпитања, Светосавска награда, 
Награда The Man of The Year 2010, Награда НајБеограђанин за 2010, Награда 
Европског покрета у Србији за допринос Европи у 2011. години, Плакета Најевро-
пљанин Србије 2014, Сретењски орден по указу председника Републике Србије 
2016. и многа друга признања.
У периоду до деведесетих година прошлог века финансирање школа било је стро-
го буџетског карактера. Тек после тога почињу да се отварају нови извори фи-
нансирања, појављују се доброчинитељи, донатори и спонзори. Показало се да 
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су средства која Гимназија добија од Министарства просвете, Министарства за 
трговину и телекомуникације, Секретаријата за образовање града Београда, Оп-
штине Стари град, ипак недовољна за велике активности и амбиције које су при-
сутне. Због тога је немерљива помоћ појединих компанија, као што су Телеком 
Србија, НИС, Асеко, Пиреус банка и многи други. Познато је да се Математичка 
гимназија налази у згради која је задужбина Персе и Ристе Миленковића. Учени-
ци су од првог дана свесни значаја задужбинарства, тако да многи од њих, када 
заврше школовање, на неки начин помажу својој школи. У том циљу основана 
је и Фондација Алмаги Математичке гимназије. Сва добијена средства усмерена 
су на унапређивање рада са талентованим ученицима, на трошкове путовања на 
такмичења, опремање школе, адаптацију школског објекта, међународне посете и 
размене итд.
На крају, дозволићу себи да будем помало и личан. Као неко ко је био ученик Ма-
тематичке гимназије, затим преко 30 година професор, а потом и директор, често 
размишљам да ли смо ми у школи у току ових 50 година остварили циљеве због 
којих је Математичка гимназија основана. Мислим да је много тога урађено на 
најбољи начин, не само да су постигнути сјајни резултати на такмичењима, већ је 
дат велики допринос напретку образовања и науке, али увек ће постојати простор 
да се нешто поправи, дотера, иновира. То су задаци у наредним деценијама. Пуна 
отвореност према креативном трагању одувек је красила нашу Математичку гим-
назију.

Мр Срђан Огњановић

Математичарке са директором Срђаном Огњановићем
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Искрено се радујем што Математичка гимназија обележава педесет година 
од свог оснивања, као установа која је била расадник изванредних матема-
тичара и научника природних наука, који су касније постали светски ве-

ликани. Тако су дизали углед у свету нашој земљи, како су то некад радили наши 
а светски научници као што су Михајло Пупин, Никола Тесла, Милутин Миланко-
вић и многи други.

Од самог почетка Математичка гимназија је имала изванредан наставнички ка-
дар од академика, професора универзитета као и научних сарадника који су били 
ангажовани на додатној настави. Гимназија је имала посебно развијену сарад-
њу са Математичким институтом САНУ, Универзитетом у Београду, Институтом 
за физику – Земун и Институтом за нуклеарне науке – Винча. Била је својевр-
сна и јединствена образовна институција тако да данас највећи број активних 

Академик Никола Хајдин

Значајни и друштвено признати 
сарадници школе

Академик Никола Хајдин
Председник Српске академије наука и уметности у три мандата (2003–2015)

ЗНАЧАЈ МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
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математичара у Србији потиче из ове школе, али их има по целом свету. Изузет-
ни таленти стварани су у Математичкој гимназији, који су заступљени на свим 
домаћим и међународним такмичењима из математике, физике, информатике и 
астрономије. 
Посебно радује што Гимназија активно делује и у друштвеним збивањима, која 
афирмишу српске великане науке и технике. Поменимо ту обнову Пупиновог 
фонда коју је започела Фондација Младен Селак. Није случајно што је Гимназија 
добитник многих признања, поменимо Доситејеву награду, Републичку награ-
ду Вук Караџић и Награду Свети Сава. Бивши директори као и садашњи, проф. 
Срђан Огњановић, чланови су управних одбора многих институција, који се баве 
изучавањем дела светских научника српског порекла. Желим посебно да истак-
нем значајну улогу директора Милана Распоповића. Ове институције иду корак 
даље, па та дела стављају у функцију решавања актуелних проблема у земљи, по-
себно економских. Ово је веома значајно, јер се последњих деценија урушио си-
стем вредности.

Познато је да је наша највећа културна творевина, по којој смо познати у 
Европи и свету, наша народна поезија. Да би те наше народне песме, тво-
ревину већином слепих народних гуслара, могао читати у оригиналу, ве-

лики Гете је учио српски језик. Десетерац у њима звони као танка нит најчистијег 
сребра.

Међутим, то не значи да немамо талентованих људи и у другим областима ства-
ралаштва. Имена Тесле, Миланковића, Михаила Петровића Аласа, Павла Савића, 
довољан су доказ за то. За имена ових људи везана су значајна научна открића, 
којима би се поносили и много већи народи. Ова имена су везана и за математи-
ку, без које се не може, почев од свакодневног обичног живота па до највиших 
научних творевина. Заиста, ми имамо обиље талената за математику. Уздизању 
ових талената значајно доприноси и посебна стручна образовна установа – Мате-
матичка гимназија у Београду. По броју радова научника који су били њени ђаци 
она спада у мали број значајних расадника математичких талената у свету, а њени 
ученици су познати и у светским размерама. Треба се надати да ће ова Гимназија 
прикупити потребне податке о каријери својих бивших ученика, па их, макар и 
непотпуне, објавити, чиме би се најбоље показао њен значај.

Успеси Математичке гимназије у Београду заснивају се (као, уосталом, и у свим 
другим школама) на таленту ученика, с једне, и на математичкој и педагошкој 
стручности наставника Гимназије с друге стране. Разуме се само по себи да уз то 
иде и љубав према својој мисији, која је изразита у наставника Гимназије, и она 
очинска брига о ученицима, и рад са њима и ван прописаних часова. Гимназија 
живи за своје ђаке као њихов духовни родитељ. Без таквог педагошког става не 
могу се постићи толики успеси. Хијерархија између наставника и ђака ту се ус-
поставља природним путем, на самом послу: ђаци у наставницима виде духовне 

Академик Радомир Д. Лукић (1914–1999)
(Преузето из монографије Математичке гимназије из 1996. године)

О МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ У БЕОГРАДУ

Академик 
Радомир Д. Лукић
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родитеље, а наставници у њима своју духовну децу. Љубав према математици ве-
зује их у једну природну заједницу подједнако оданих делатника на истом послу. 
Без таквог односа нема правог успеха и у томе је можда и суштина „тајне“ успеха 
ове изузетне школе. 
Једна оваква установа заслужује да јој социологија као наука о друштву посве-
ти своју пажњу. Испитивањем порекла ученика по националности, занимању и 
школовању родитеља, по њиховом имовном стању, као и начина на који су се за-
интересовали за математику, услова који су им олакшавали или отежавали рад и 
других сличних података, пре свега залагања наставника и организације школ-
ског рада, могло би се бар делимично открити шта је добро у том погледу досад 
у Гимназији урађено и шта се може још побољшати. Поред педагошких и других 
стручњака, у овом истраживању и социолози имају своју улогу, макар она и не 
била толико значајна као улога стручњака других дисциплина. При томе треба 
поћи од поставке да је таленат урођен, али да је школовање ствар добре воље. 
Успех ове Гимназије захтева да се у њој самој проучи шта се све још може учини-
ти да се он још побољша.

Опште је прихваћено мишљење да се даровитост, као природна издиферен-
цираност у развоју интелигенције, најчешће манифестује, и по правилу у 
раном узрасту, у музици, песништву и математици. Одувек се настојало 

да се у школама негују све врсте талената, а институционално је то решавано 
оснивањем специјалних школа, прво музичких, а у другој половини овог века и 
математичких. Тако и Београд има своју Математичку гимназију, која бележи 
тридесетогодишњицу постојања. Људи који су својим дугогодишњим радом и 
функцијама били за њу везани писаће овом свечаном приликом о њеном значају 
и великим успесима којима се она сврстава међу најбоље школе ове врсте у свету.
Драго ми је што могу да поменем да сам наставом математичке анализе у по јед-
ном одељењу четвртих разреда такође био везан за ову школу, у току три послед-
ње године. Тако је и мој чланак нашао место у овој књизи, па ћу бити слободан да, 
управо овом приликом, кажем понешто о ономе што одувек важи и одувек се зна, 
али и да изнесем неке личне утиске и сугестије.
Изгледа да се у свим срединама и у свим временима издваја известан број младих 
људи чије су духовне потребе веће од потреба њихових вршњака. Привучени зна-
њем и лепотом, ти млади људи трагаће путевима који их воде испуњењу. А кад су 
времена добра и средине напредне, за њих се траже најбоље школе да се у њима 
образују. Одрасли и формирани, управо они надграђују цивилизацијске тековине, 
шире културу и дају дух својој средини. А брига средине за њих је мерило колико 
је она сама уклопљена у савремене цивилизацијске токове.
Сви који уче и образују се чине то на основама идеја других, нарочито оних које 
су резултирале из стваралачких прегнућа великих умова прошлости. Тако кад по-
гледамо садржаје математике у нашој школи, видимо да ће тривијум који чине 

Академик 
Милосав М. Марјановић

Академик Милосав М. Марјановић
ЈЕДАН ПОГЛЕД ИЗ УЧИОНИЦЕ
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геометрија, алгебра и анализа покривати све кључне идеје од периода хеленске 
математике до епохе Декарта, Лајбница и Њутна, а у много чему и ближе нашем 
времену. Зато је можда најтачније рећи да је основни циљ наставе да усвоји те 
идеје са приближно оном јасноћом какву су имали њихови ствараоци. На том 
путу усвајања, они ће испољити свој таленат на разне начине, а своје склоности и 
особености усмерити у различитим правцима.
Поређења у интелектуалном смислу можемо узимати једино као сублимирану 
конвенцију, а њих можемо проводити само издвајањем посебних квалитета и 
способности. Све наше норме треба да претпостављају такво схватање и таква 
поређења. Уз јасно постављене образовне циљеве, формиране облике рада и вред-
новања, школа ће живети као особита духовна заједница и тако постизати своје 
највеће образовне ефекте.
Ако погледамо програме у нашој школи, видимо да су прави, јер своје садржаје 
воде дуж главних токова основа математике. Начини обраде наставних тема про-
дубљују и подстичу креативно учење. Раде се разноврсни, сложени примери, а то 
ученицима помаже да врло успешно наступају на домаћим и међународним так-
мичењима, где исказују не само свој велики таленат већ и одличну припремље-
ност. Наша одељења са по двадесетак ђака изгледају као повољан оквир у коме 
се може добро осетити и проверити способност сваког појединца, али су она и 
довољно широк оквир да се ученици свакодневно међусобно пореде и надмећу.
Даровити ученици истаћи ће се као problem-solvers али и као problem-finders.
У првом случају исказаће способност рашчлањивања сложених питања на низ ме-
ђусобно повезаних простијих питања, а у другом склоност ка генерализацији и 
варирању услова. Сматра се да је ово друго значајнија назнака креативности, коју 
такође морамо стално подстицати.
Свакодневно, кад смо у разреду, док радимо неки задатак, можемо покушати да 
мењамо услове, да појачавамо закључке. Тако ћемо често успети да од једног за-
датка направимо два или више задатака који ће бити занимљивији и садржајнији. 
И нека нас радује кад су наши ученици понекад у том успешнији него ми. Школ-
ски садржаји заиста јесу добро „угажени“. Али десиће се да изненада искрсне не-
што што треба боље изанализирати и што надилази нашу тренутну припремље-
ност. То нећемо заобићи, већ ћемо, заједнички са нашим разредом, формулисати 
нека за то везана питања и оставити их да се разматрају као тема за домаћи рад. А 
то ће уједно бити и леп прилог истини да нико не зна све!
Постоје наставне теме подесне за интензивнију обраду, које могу бити праћене 
великим бројем занимљивих примера. Оставимо ученицима да се баве саставља-
њем таквих примера у виду недоречених домаћих задатака, који ће тако бити њи-
хове трајније креативне активности. Даље, уз матурски рад увек се може скици-
рати и неки мали истраживачки пројекат. Разумљиво је да на школском нивоу не 
очекујемо научни прилог, али се може очекивати да ученици искажу оригинал-
ност на неки префињенији начин. Вредновање и награђивање таквих радова били 
би потпуно у складу са образовним циљевима школа овог типа.
И на крају, нашом Математичком гимназијом и њеним радом сви смо врло за-
довољни и подједнако спремни да наше ученике помогнемо на њиховом путу ка 
лепом и узвишеном.

(Преузето из Споменице поводом 30 година Математичке гимназије)

Адендум 1. Приликом овог новог јубилеја Математичке гимназије, захвалан сам 
директору др Владимиру Драговићу на спремности да овај мој текст пренесе из 
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претходне у ову Споменицу. Године су биле ту, и ја нисам наставио са наставом у 
овој Гимназији, али радо се сећам свих својих ђака из учионица и колега из гим-
назијске зборнице. Ипак Математичка гимназија треба да буде школа младих, од 
оних који њоме руководе и изводе наставу до најмлађих, који су ту да уче. Ето, том 
и таквом колективу упућујем овом приликом своје најлепше честитке.
Београд, априла 2006. године

Адендум 2. Захвалан сам организаторима прославе јубилеја педесет година Ма-
тематичке гимназије у Београду што су, припремајући пригодну споменицу, 
одлучили да уврсте и мој чланак Један поглед из учионице, који је био штампан у 
претходним двема споменицама.
Можемо се присетити да је наша Математичка гимназија основана 1966. годи-
не, по моделу чувене математичке школе Колмогоров при Московском државном 
универзитету, основане само годину дана раније, и да се с временом потпуно из-
једначила са тим својим узором. Тако је она стекла фигуративно значење обра-
зовног храма и место једне од најбољих школа те врсте у свету. Сви ми којима је 
математичко образовање професија радујемо се овим успесима и наше честитке 
су упућене свим људима који су доприносили раду ове школе, али највише ђаци-
ма који седе у њеним клупама и онима који су кроз њу прошли.
Наше образовање налази се пред реформом. Сада се говори о увођењу дуалног 
образовања (а што значи и критички осврт на текуће, као сувише усмерено према 
моделу „седам слободних вештина“). И то је једна добра тенденција да би се боље 
одговорило на друштвене потребе и природни развој већине ученика. Можемо 
ли, са овом могућом реформом, узети модел наше Математичке гимназије и њене 
наставе из математике, физике, астрономије и информатике да се у нашој Ре-
публици оснује двадесетак школа са по два до четири одељења које би следиле 
програме сличне овом у Математичкој гимназији?

Београд, марта 2016. године

Велики број ученика Математичке гимназије усмерио је свој животни пут 
ка научним истраживањима. У Математичком институту САНУ тренутно 
је запослено више доктора наука, бивших ђака Математичке гимназије 

(Александар Крапеж, Бобан Величковић, Предраг Тановић, Зоран Петрић, Зоран 
Огњановић, Татјана Давидовић, Драган Урошевић, Јозеф Кратица, Владимир Бо-
жин, Бојан Маринковић, Милош Миловановић, Петар Максимовић, Бориша Ку-
зељевић), који суштински утичу на успешност научних делатности у Институту и 
његов развој. Они руководе многим домаћим и међународним пројектима у обла-
стима основних и примењених истраживања, одељењима Института и бројним 
семинарима, као и мастер, магистарским и докторским радовима. Већина њих је 
била или јесте, заједно са другим сарадницима Института, укључена у редовну и 
додатну наставу у Математичкој гимназији. Све то је резултирало потписивањем 

Др Зоран Огњановић

Др Зоран Огњановић
Директор Математичког института САНУ

МАТЕМАТИЧКИ ИНСТИТУТ САНУ И 
МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
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споразума о научно-техничкој сарадњи између наших институција. По мом ми-
шљењу нарочито важан сегмент те сарадње покренут је када је уочено да одлазак 
многих талентованих, тек свршених гимназијалаца на познате универзитете у 
свету прети да у потпуности прекине њихове везе са научном заједницом у Ср-
бији. Институт и Гимназија споразумели су се да о њима заједнички поведу бри-
гу у форми својеврсног менторства, које је понуђено тим нашим „странцима“. У 
оквиру праћења њиховог академског напредовања у Институту су организована 
њихова гостовања и, у више наврата, јавна предавања, која су држали Ана Ђурђе-
вац, Михајло Цекић, Лука Милићевић и Теодор фон Бург, представљајући неке од 
занимљивих проблема које истражују. Један од дугорочних циљева Математичког 
института САНУ јесте да што више ових младих истраживача и формално укључи 
у научно-истраживачке пројекте и на тај начин допринесе чувању оног најбољег 
што наша држава има. 

Математичка гимназија и Електротехнички факултет Универзитета у Бео-
граду са поносом чувају позицију елитних школа на овим просторима, 
ево већ пола века. У свакој генерацији наш факултет упише 60–70 ђака 

Математичке гимназије и то је школа из које се уписује највише кандидата, са 
највећим просечним бројем поена на пријемном испиту, често и двадесетак бо-
дова већим од прве следеће школе по успеху. Мада у популацији студената ЕТФ-а 
чине свега десетак процената, они представљају компактну групу која вуче на-
пред сваку генерацију: освајају награде на Електријади и другим такмичењима, 
помажу колегама у припремама за испите, истичу се као демонстратори, учеству-
ју у раду студентских организација... А када дипломирају, налазе посао у најбољим 
компанијама или настављају студије на престижним светским универзитетима.
Када прочитамо у штампи колико је матураната Математичке гимназије уписа-
ло студије на Кембриџу, радујемо се њиховом успеху, али и жалимо што је тиме 
смањен број изузетних бруцоша на нашем факултету. Ипак их има довољно који 
се упишу код нас и доприносе изврсности нашег Електротехничког факултета, 
посебно на најмлађем Одсеку за софтверско инжењерство.
У свим генерацијама наставног кадра такође су присутни некадашњи ђаци Мате-
матичке гимназије, који увек истичу припадност овој школи, често испред свих 
других академских достигнућа и научних резултата. Многи наши професори по-
носе се својом децом или унуцима, ђацима Математичке гимназије. Електротех-
нички факултет и Математичка гимназија често се хвале успесима истих људи 
који су завршили ове две изузетне школе, али се и жале на исте проблеме са фи-
нансирањем, простором, опремом... Остаје нам да заједно пробудимо савест на-
шег друштва и ојачамо свест да је улагање у развој и школовање младих талената 
у природним и техничким наукама најбоља инвестиција за будућност.

Др Бранко Ковачевић
Ректор Универзитета у Београду 2006–2012.|
Декан Електротехничког факултета 2002–2006. и 2012–2015.

МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА И 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Проф. др Бранко 
Ковачевић
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Када сам далеке 1971. године започео своје студије математике на Механич-
ко-математичком факултету Московског државног универзитета, Матема-
тичка гимназија у Београду имала је већ пет година. Андреј Колмогоров, 

један од највећих руских математичара ХХ века (код кога сам на првој години 
студија слушао Математичку логику) неколико година пре тога основао је прву 
средњу школу у Москви са појачаним изучавањем математике. Војин Дајовић, 
српски математичар (код кога сам касније слушао Комплексну анализу на При-
родно-математичком факултету Универзитета у Београду), после свог боравка у 
Москви, одушевљен Колмогоровљевом идејом, кренуо је у реализацију исте такве 
школе у Београду.
У овом кратком прилогу покушаћу да избегнем оно што ћете сигурно прочитати 
у другим. Одговорићу на једно на први поглед необично питање. Од 1966. годи-
не, када је основана и почела са радом, Математичка гимназија је стекла статус 
врхунске школе од посебног националног значаја. Зашто? Стандардни одговор 
био би да је то зато што у њу долазе најспособнија српска деца, која после постају 
виђени српски интелектуалци. Ствар ипак није тако једноставна. Пажљивије раз-
матрање доводи до неизбежног питања: „Чему уопште служи математика?“ или, у 
ђачкој верзији: „Шта ће мени математика?“
Прагматичан поглед на учење математике последњих година постао је стереотип 
педагошко-психолошких, „пепси“ реформи школе. По њима, треба учити само 
оно што ће ти у животу користити. Ако би то било заиста тако, учење математике 
у школи завршило би се на рачуници или евентуално Питагориној теореми – то 
је ваљда реформаторски идеал. Али, Математичка гимназија је живи, упечатљиви 
пример да то није тако. Интензивно, проширено учење математике доприноси 
развоју интелигенције и свестраном развоју личности. Учење математике пред-
ставља један од три стуба образовања. Српски језик и књижевност развија дру-
штвену компоненту личности смештајући је у шири контекст народа коме поједи-
нац припада. Физичко васпитање унапређује телесну компоненту индивидуалног 
развоја личности, неопходну у данашњем времену телевизора и компјутера. А 
математика, математика унапређује духовну, интелектуалну компоненту индиви-
дуалног развоја ученика, и у ствари није нужно повезана са применом научених 
садржаја. Логичко мишљење, асоцијативно закључивање, индукција и дедукција, 
анализа и синтеза, просторна перцепција, имагинација – све се то развија учењем 
математике. Управо зато матуранти Математичке гимназије постижу натпросеч-
не успехе не само у математици, већ у широком дијапазону активности њиховог 
даљег живота и рада – од музике до књижевности, од архитектуре до медицине. 
Стога, Математичка гимназија није само школа за талентоване ђаке, нити ресурс 
будућих математичара и инжењера, већ и путоказ како унапредити наше школ-
ство: поклонимо много више пажње и времена настави математике.

Проф. др Александар 
Липковски

Др Александар Липковски
Професор Математичког факултета Универзитета у Београду

Председник Националног просветног савета (од 2016)

ПОКЛОНИМО ВИШЕ ПАЖЊЕ И 
ВРЕМЕНА НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ
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Данас више не треба никоме доказивати да је Математичка гимназија један 
од изузетно значајних делова нашег школског система. 
Њени оснивачи су, међутим, у борби за остварење свог наума пре пола 

века, морали да се суоче са више озбиљних проблема. Наишли су на отпор, теме-
љен на неким психо-педагошким, као и идеолошко-политичким премисама. С јед-
не стране, инсистирало се на чињеници да у време уписа у средњу школу ученици 
још увек нису довољно зрели за своје ужестручно усмеравање, тако да још увек 
и нема довољно показатеља степена њихове обдарености за одређену стручну 
област. Указивало се и на опасност од формирања стручњака тзв. фах-идиотског 
профила – у време кад се савремена наука оријентише на управо интердисци-
плинарно понирање у природу и свет. С друге стране, постојао је страх од непра-
ведног фаворизовања ученика из имућнијих слојева друштва, поготову оних чији 
су родитељи житељи престонице. У име обезбеђивања једнаких услова за развој, 
на оснивање специјалистичких школа, каква би била Математичка гимназија у 
Београду, гледало се као на неоправдано утемељивање новог елитизма, тумаченог 
у контексту и данас живог популистички погрешно штимованог конфронтирања 
„унутрашњости“ и „престонице“... 
Заправо, и идеја о формирању и развоју Математичке гимназије 60-их и 70-их 
година прошлог века нашла се у ковитлацу сукоба захтева да систем нашег сред-
њошколског образовања ученике треба да оспособи за обављање конкретних по-
слова у одређеној струци (на постојећем степену њеног развоја) и потребе да се 
ти ученици оспособљавају за наставак школовања и на вишим нивоима образова-
ња, као и за прихватање новина које ће се, на основу текућег бурног технолошког 
и другог развоја науке, свакако уносити у будућу радну праксу и стручног кадра 
са средњошколским образовањем. Основана одлуком Скупштине града Београда 
као трогодишња школа која „окупља и образује у посебним условима младе та-
ленте у области математике и природних наука“, радила је од школске 1966/1967. 
до 1977. године, кад јој је наставни план и програм преиначен и укључен у модел 
тада уведеног система усмереног образовања – као школа математичко-техничке 
струке Вељко Влаховић.
У шуми екстремних застрањивања, базираних, иначе, и на не увек принципијел-
ном надгорњавању протагониста тзв. фундаменталних и примењених наука, по-
борници и творци наставних планова и програма Математичке гимназије, у код 
нас неуобичајеној сарадњи универзитетских и средњошколских стручњака, кон-
кретизовали су ваљан целовит предлог на основу ког је у тзв. реформи рефор-
ме у јануару 1989. године Просветни савет СР Србије одобрио наставни план и 
програм „експерименталне“ специјализоване Математичке гимназије у Београду, 
са општим и програмерским смером. Сећам се да ми је новоизабрани тадашњи 
надлежни извршни секретар ЦК СК Србије као председнику Просветног савета у 
једном доста опором телефонском разговору тим поводом рекао: „Видећемо шта 
ће о томе рећи другови радници из Лесковца!“ Међутим, после шестогодишњег 
експерименталног рада, одлуком Министарства та школа је добила и званичан 

Др Миодраг Сибиновић
Професор Филолошког факултета Универзитета у Београду у пензији
Председник Просветног савета Србије 1984–1989.
Проректор за наставна питања Универзитета у Београду 1983–1985.

PER ASPERA AD ASTRA

Проф. др Миодраг 
Сибиновић
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статус васпитно-образовне институције за талентоване ученике у области мате-
матике и природних наука.
Пошто мој стручни, односно научни профил није повезан са облашћу матема-
тике и природних наука, није на мени да ближе процењујем данашњи васпит-
но-образовни рад београдске Математичке гимназије. Али сам уверен да ће она, 
као и остале наше специјализоване школе, пратећи смернице Стратегије развоја 
образовања Србије до 2020, у којима се истиче да резултате рада са даровитом 
популацијом ученика треба валоризовати инсистирајући на дубини и ширини 
стечених знања, и умењу, умешности у њиховој стваралачкој примени – и у другој 
половини века свог постојања напредовати као важна институција од посебног 
националног значаја. 

Савремено инжењерство у Србији нераскидиво је повезано, са систематским 
учењем математике – у протеклих пет деценија, најдоминантније са елит-
ном Математичком гимназијом у Београду.

Математички алати представљају срж значајног дела технике и инжењерства и 
кључ њиховог даљег развоја. Сви прорачуни чврстоће конструкција, напонских 
стања, сигурности, вероватноће отказа делова, поузданости система, стабилности 
и управљивости и др., немогући су без не само знања него и разумевања врхун-
ске математике. Стога не би било тешко успоставити директну корелацију из-
међу изврсности појединих генерација ђака Математичке гимназије и каснијих 
врхунских резултата и искорака београдских техничких факултета и института, 
домаћих и страних компанија у којима су управо те генерације наставиле профе-
сионалну каријеру.
Није само знање које се у овој школи стиче важно за нове нараштаје; то су подјед-
нако посвећеност и љубав, упорност и знатижеља, ширина и толерантност. Дакле, 
изврсност као покретач и изазов. Пример концепта учења кроз изврсност не само 
да не треба да изазива страх од елитизма у друштву, него напротив – треба да 
уноси спокој. Управо то је темељ онога што данас називамо конкурентношћу. Из-
врсност појединаца у здравом друштву јесте подстицај за остале и сведочанство 
да се истинском посвећеношћу и упорношћу може остварити много. Уједно, то је 
одговор посвећених на декаденцију у друштву.

Проф. др Радивоје 
Митровић

Др Радивоје Митровић
Професор Машинског факултета Универзитета у Београду, декан

САВРЕМЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО И МАТЕМАТИКА
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Бурна историја српског народа, од Карађорђа и Милоша Обреновића, стални 
ратови за ослобођење Србије утицали су на испрекидани али ипак и не-
прекидни развој образовања младих нараштаја у држави, а тиме и на ра-

звој општег образовног система. Свест о потреби за високообразованим људима, 
првенствено у државној администрацији, утицала је на формирање институција 
– некада тихо, понекада бурно: од Устаничке велике школе 1808. године, затим 
школе назване Гимназија за време Кнеза Милоша од 1830. до 1833. године и 1838. 
у Крагујевцу основане Више школе – Лицеја, преко језичких реформи (и све ма-
њег коришћења славеносрпског језика и већег коришћења Вукове азбуке – савре-
меног српског језика, шездесетих година XIX века) до броја 13, када је под бројем 
13 формирана Катедра за вишу математику Природно-математичког одсека Фи-
лософског факултета (Законом о устројству Велике школе 1863, о наукама које се 
у Великој школи предају по факултетима и о систему наставе, од 20.12.1873). Ма-
тематички факултет Универзитета у Београду постаје правно лице 1995. године. 
Развој математичких наука у свету прате, и њему учествују, и српски математи-
чари (Димитрије Нешић, Михаило Петровић, Милутин Миланковић, Јован Ка-
рамата...) и Факултет. Развој образовања, уопштено, доноси и новине: струковна 
друштва, такмичења, стручне скупове, семинаре, конференције. У визионарским 
идејама, које математичарима не недостају (сада се то назива креативност), а и 
потреби друштва „рођена је“ Математичка гимназија. Није је мимоишла традици-
ја – морала је да се бори за свој опстанак, у држави великих промена, читавих 50 
година. И изборила се. 
Сарадња Математичког факултета и Математичке гимназије траје од њеног осни-
вања, са мањим прекидима који нису зависили од ове две институције. А и како 
би другачије? Једна школује гимназијалце, младе људе надарене за математику, а 
друга их оберучке прима када треба да наставе студије. Има много оних ђака који 
оду на Електротехнички или друге техничке факултете. Има приличан број ђака 
који наставе студије у иностранству и/или комбинују студирање. „Памтимо“ да се 
број студената Филозофског факултета (када је он једини и обједињује све науке 
– Обшче одељење) повећава са 17 у школској 1870/71. години на 72 у 1874/75, а сада 
је на Математичком факултету преко хиљаду студената.
Другачије гледано, Гимназији су потребни наставници, тј. професори, једном 
речју сарадници који могу да буду узори ученицима те школе. И тако постоји при-
родна симбиоза Факултета и Гимназије.
Наши први освајачи медаља на олимпијским такмичењима из математике (која 
постоје од 1959. године, а ми смо учесници од 1963), први „олимпијци“, из тада-
шње Југославије, Мила Мршевић, Иван Бољевски (1963), Миодраг Ашић, Алек-
сандар Торгашев, Јернеј Полејнар (1965), Јован Вукмировић (1967), утрли су пут 
и дали свој печат у образовању ученика Математичке гимназије и будућим осва-
јачима медаља. Многи од њих постали су и колеге професори на Математичком 
факултету, али и на другим факултетима (Каделбург, Јанковић, Јанц, Живковић, 
Младеновић, Блажић, Вучић, Арсеновић, Тановић, Маринковић...), и тако се зна-
ње преноси укруг!

Академик Миодраг Матељевић и др Зоран Ракић, декан
Професори Математичког факултета Универзитета у Београду

И ТАКО СЕ ЗНАЊЕ ПРЕНОСИ УКРУГ!

Академик Миодраг 
Матељевић

Проф. др Зоран Ракић
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Математичка гимназија има развијену сарадњу са Институтом за физику 
Универзитета у Београду, која је постала посебно интензивна у периоду 
док је упокојени професор Драган Поповић био истовремено директор 

Института и члан Школског одбора Математичке гимназије. Међу истраживачи-
ма стално запосленим на Институту за физику који су радили или и даље раде као 
спољни сарадници, професори физике у Математичкој гимназији, били су Зоран 
Распоповић, Дарко Танасковић, Маја Кузманоски, Бранислав Цветковић, Игор 
Салом, Бојан Николић, Станко Николић и други. Професор Драган Цветковић 
је још средином деведесетих година успео да набави или оспособи велики део 
лабораторијске опреме за школу захваљујући сарадњи са Институтом за физику. 
Сваке школске године сарадници Института за физику (искључујући спољне са-
раднике) захваљујући ангажману професора Стручног већа физике ментори су 
матурских радова из области физике. Наши ученици тако имају прилику да се 
упознају са методологијом научно-истраживачког рада у лабораторијама једне од 
водећих научних установа у земљи. 
Свакако највећи допринос Математичке гимназије сарадњи са Институтом за фи-
зику јесте тај што се међу истраживачима запосленим на Институту налази све 
већи број наших бивших ученика. На појединим пројектима из области теоријске 
физике удео истраживача који су завршили Математичку гимназију већи је од 
70%. Као доказ трајања наше школе може да послужи и пример проф. Бранислава 
Саздовића, ученика прве генерације, водећег стручњака из области теорије стру-
на, који ће у години јубилеја Математичке гимназије навршити 65 година живота.

Педесет година постојања Математичке гимназије у Београду представља 
и педесет година њене плодотворне сарадње са Друштвом математичара 
Србије. Доказа, без којих ми математичари не можемо замислити ниједан 

дан, има много и садржани су у чињеницама, људима, активностима, документи-
ма...
Познато је да је Математичка гимназија у Београду основана у тренутку када је 
у Србији настала свест о потреби да се са ученицима надареним за математи-
ку ради значајно више и квалитетније него што је то могуће у оквиру школских 
секција и припрема за математичка такмичења. Један од иницијатора и несум-
њиво најзаслужнији за оснивање Математичке гимназије, практично њен творац, 
био је дугогодишњи председник Друштва математичара Србије – проф. др Војин 
Дајовић, који је првих десетак година био и професор Математичке гимназије. 
Чврсте везе Друштва и Математичке гимназије потврђују и многе друге личности 
које су били његови председници и професори Математичке гимназије (др Душан 

Др Бранислав Цветковић

Др Војислав Андрић

Др Бранислав Цветковић
САРАДЊА СА ИНСТИТУТОМ ЗА ФИЗИКУ

Др Војислав Андрић
Председник Друштва математичара Србије

МАТЕМАТИЧКA ГИМНАЗИЈA И ДРУШТВO 
МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
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Аднађевић, др Владимир Мићић, др Ариф Золић, др Зоран Каделбург, др Павле 
Младеновић...), као и читава армија професора Математичке гимназије који су 
били активисти у разним облицима деловања Друштва.
Познато је да је Друштво математичара Србије касније имало значајну улогу не 
само у оснивању и увођењу првог разреда у Математичку гимназију (јер у почетку 
Гимназија је имала само други, трећи и четврти разред), већ и у реафирмацији 
програма Математичке гимназије после неуспелог експеримента званог усмере-
но образовање (1998. године) и увођењу програма за даровите ученике основне 
школе (2004. године). Друштво математичара Србије и Математичка гимназија 
подржали су идеју отварања одељења која раде по програмима Математичке гим-
назије у срединама у којима је тај рад нарочито негован – у Ваљеву, Новом Саду, 
Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Сенти.
Данас је немогуће направити стриктну поделу и уочити где престају активности 
Друштва математичара Србије а почињу активности Математичке гимназије (и 
обрнуто), јер је евидентно да организација и реализација математичких и инфор-
матичких такмичења, припреме наших екипа за међународна такмичења и још 
много тога што су комплементарне активности, имају специфичан облик, коме 
Друштво даје институционални оквир, а Математичка гимназија кадровску и из-
вршну подршку. Посебно истичемо издавачку делатност Друштва, где су аутори 
већине издања углавном некадашњи олимпијци, а сада професори у Математич-
кој гимназији.
Унапређивање наставе математике и информатике, унапређивање рада са обда-
реним ученицима и популаризација математике међу младима сигурно су три 
најважнија подручја на којима су Математичка гимназија и Друштво математича-
ра Србије до сада остварили плодотворно заједништво. Сигурни смо да и времена 
која долазе и у којима Друштво математичара Србије има амбиције да корак по 
корак мења и осавремењава своју делатност, представљају нове прилике за даљи 
обједињен, осмишљен и систематичан приступ у набројаним областима и нове 
заједничке акције Математичке гимназије и Друштва у корист динамичнијег ра-
звоја математике и информаике као наставних и научних дисциплина.

Школа као Математичка 
гимназија, у којој гене-
рације ђака већ пола века 

своје сазнавање света започињу ис-
питивањем каузалитета у свакој за-
конитости, изненадној појави, или 
узастопном низу, заслужује све че-
ститке и пуну подршку.

Др Вида Огњеновић
књижевница, редитељка и дипломата

МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА – ШКОЛА 
МИШЉЕЊА И ДЕЛАЊА

Вида Огњеновић са представницима 
Математичке гимназије
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Поздрављам и славим јубилеј ове врхунске школске установе, јер чињеница да 
педесет година истрајава у својој изузетности, одолевајући промашајима рефор-
матора, представља извесну наду за наше школство.
Образовни концепт ове одличне школе, као резултатима вишеструко потврђен и 
проверен модел, требало би да, уз мале варијације, послужи као узор за реформи-
сање целокупног средњошколског образовања код нас.
У првом реду зато што је четворогодишњи програм Математичке гимназије зна-
лачки и стручно формиран тако да својом обухватношћу ефикасно надилази јед-
ну од опаснијих заблуда модернијег школства, а то је штанцовање фах-идиота, 
односно круто свођење образовања на једносмерно примењиву специјализацију. 
Сасвим супротно од тога, у овој узорној школи је за основни принцип учења узе-
то трагалаштво, односно испитивачки приступ којим се свакој поставци прилази 
са што више различитих полазишта, што разноврснијих аналитичких метода и 
занимљивијих углова. Учење је програмски конципирано као процес спознаје, у 
којем се истражују и провоцирају слободни изазови маште и природних зако-
нитости, сукоби и преплитања могућег и метафоричног, пропитивање у светлу 
ранијих искустава и најсмелијих претпоставки. То је пут и начин да се превазиђе 
наслеђени модел псеудоучења које је, као што знамо, неупитно преузимање гото-
вих формула било из доцирања предавача, са табле у учионици, или са монитора 
на рачунару. Математичка гимназија је школа мишљења и делања, место где се не 
учи скупљање информација, него руковање њима. Каква предност за град да има 
тако престижну школску установу!

Улица Kрaљицe Наталије сигурно не спада у украс Београда, али је то једна 
од најважнијих улица у граду. На једној страни излазе бебе, и када се мало 
отргну из пелена и почну и сами да меркају други пол, најбоље од тих беба 

пређу преко пута да се школују за шампионе.
Музика и математика су врхунци људског духа, само Моцарти и Ајнштајни могу 
да сведоче о ономе што није докучиво, једино они вире иза свега што постоји и 
сведоче о бескрају са којим сарађују. 
Дивим се математичарима. Покушао сам да продрем у те вештине и знања, без 
успеха. Знам да њима то што раде изгледа више као нека увежбана техника која 
се учи, али није тако. То што се дешава у главама док трагају за решењем далеко 
надилази реалну мисао, укључује луцидност, брзину па и тежњу за лепотом. Како 
се само обрадују и засијају када дођу до циља!
Пошто образовање сматрам најважнијим стубом друштва, Математичка гимнази-
ја, са својим чудесним ђацима, за мене представља радост и наду. Докле год у ову 
малу и несрећну Србију доносе те силне пехаре и медаље, ја им се клањам, јер ми 
буде наду да можемо много, да заслужујемо боље.
Срећна вам годишњица! Уживајте, имате у чему.

Александар Мандић

Александар Мандић
редитељ

ЖИВЕЛИ!
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Када је 2004. године – у склопу политичке трговине између српског и црно-
горског руководства – одлучено да се из Словеније вратим годину дана ра-
није, да би на то место дошао „њихов човек“, сматрао сам то неправичним, 

али се ни ја ни породица нисмо бунили, јер нам је било јасно да се ради о месту 
за које су подгорички „главари“ и те како заинтересовани, а београдски им се не 
желе супротстављати, па су лако на њихов захтев пристали. Но, то што је, на први 
поглед, изгледало као неправда, показало се у нашем случају као велика срећа. 
Наиме, те године уписана је прва генерација ученика седмог и осмог разреда 
Основне школе при Математичкој гимназији, а ми смо управо о таквом нечему 
размишљали, јер су нам професори школе коју је Игор у Љубљани похађао саве-
товали да га усмеримо ка природним наукама, посебно математици, пошто је био 
први странац који је на математичком такмичењу у Словенији освојио медаљу, 
што су они сматрали одразом талента за ту област.
Морам да признам да смо најпре били помало љути на тадашњег директора Гим-
назије, који је тражио да и Игор полаже пријемни испит, иако по закону није био 
обавезан на то. Како се школски програм у Словенији разликовао од нашег, да би 
могао да положи пријемни Игор је уместо летовања учио део градива математике 
који у Љубљани није радио. Након положеног пријемног испита, признато нам је 
да формално на то није био обавезан, али уз објашњење да је реч о специјалној 
школи и да се таленат за њено успешно похађање мора проверити. Кад смо се 
мало „одљутили“, и сами смо закључили да је тако боље, јер и Игор и ми тиме има-
мо потврду да нисмо погрешили у оцени његове способности.
Убрзо смо спознали каква је срећа кад ти дете похађа школу каква је Матема-
тичка гимназија. Не само због врхунских наставника, не чак ни због посебног 
програма који онима који су је завршили даје завидну предност пред осталим 
средњошколцима, колико због знања да ти се дете ту формира као озбиљан човек 
и да не мораш да бринеш с ким се дружи и да ли ће га лоше друштво навести на 
неки од савремених порока, посебно дрогу. Изузетни професори, савесно особље, 
добро руководство, вредни и амбициозни ђаци с којима се дружи – толико добрих 
ствари на једном месту тешко је и замислити. 
Касније, током студија у Немачкој, показало се и какву је предност према но-
вим колегама Игор имао. Неретко се догађало да је исправљао и асистенте из 
курсева математике, па нам је на неком пријему ректор Техничког универзи-
тета рекао да су професори импресионирани знањем које је донео из сред-
ње школе. Намерно сам – да бих барем донекле оповргао тамо раширено 
уверење да је код нас све, па и школство, у односу на Немачку слабо, „скром-
но“ – рекао да су наше средње школе такве да се неко ко их заврши не може 
никако назвати незналицом. Да ли сам се огрешио о Математичку гимназију? 
Вероватно, али не због несхватања колико је она значила и Игору и нама, него 
због жеље да, као некада Руси у Совјетском Савезу, оно што је заиста елит-
но прикажем као код нас уобичајено. Тек да не дозволим да нас потцењују. 
Данас, када Игор очекује да буде примљен за асистента на једној елитној катедри 
тог универзитета, кад год прођем поред Математичке гимназије, обавезно себи 
кажем: Није свако зло за зло! Хвала вам, Живковићу и остали политички моћни-

Др Иво Висковић
Професор Факултета политичких наука Универзитета у Београду

НИЈЕ СВАКО ЗЛО ЗА ЗЛО

Проф. др Иво Висковић
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ци, што сте нас пре времена вратили у Београд и тако омогућили да наше дете 
добије прилику да похађа школу која му је била „друга кућа“, односно породица, 
да га ту науче што би ретко ко други могао и, колико то школа може и треба, упу-
те на праву животну стазу. А кад год неко каже нешто похвално о Математичкој 
гимназији и успесима њених ђака, с великим поносом кажемо: „Баш њу је наш 
син завршио!“

За све нас који смо од првог дана срцем подржавали оснивање и рад Мате-
матичке гимназије велика је част што смо дочекали да се обележи педесет 
година рада ове значајне образовне институције. Ова Гимназија је била је-

дан од узора у Југославији када се писало образложење Скупштини СФРЈ за про-
глашење Иновацијског покрета. Тада су највиши органи власти донели Одлуку о 
његовом деловању, на основу препорука Резолуције Генералне скупштине УН, да 
би се привредни развој дигао на виши ниво.
Основни циљ Иновацијског покрета биле су привредне реформе, а Технолошке 
иновације су најзначајнији ресурс. Да би се тај ресурс користио требало је највеће 
захвате учинити у образовном систему. Ученици Математичке гимназије су 1974, 
када је донета Одлука о Иновацијском покрету, први пут освојили две златне ме-
даље на Међународној математичкој олимпијади. Технолошке иновације почива-
ју на примењеној науци, а Математичка гимназија даје најбоље кадрове. Зато није 
случајно што су ти кадрови, делујући кроз Привредну комору, Савез проналазача, 
велике привредне системе и државне органе, били носиоци реализације Инова-
цијског покрета. Изузетни друштвени радници, од академика Војина Дајовића до 
данашњег директора, проф. Срђана Огњановића, уградили су себе да Математич-
ка гимназија и данас постоји, док њени ученици проносе славу о Србији. Посебно 
истичем директора Милана Распоповића, који је на тој функцији био тридесет 
и једну годину и Гимназију водио кроз неколико веома тешких периода. Да није 
имао лични шарм, огроман утицај у друштву и високу свест о потреби да оваква 
школа треба да постоји, вероватно данас не би ни било Математичке гимназије. И 
данас, иако у поодмаклим годинама, свим срцем ради на афирмацији Гимназије и 
српске науке. Посебно велики допринос даје у афирмацији дела Михајла Пупина 
и настојању да се кроз Селакову фондацију обнови Пупинов фонд.
Добра сарадња Математичке гимназије са проналазачима настављена је до да-
нашњег дана преко Фондације Младен Селак, која је континуитет и наследник 
Иновацијског покрета у Југославији. 

Милан Божић

Милан Божић, патентни инжењер
Председник Фондације Младен Селак и

дугогодишњи председник Савеза проналазача Југославије

ПРИМЕЊЕНА НАУКА И МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА
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Математичка гимназија у медијима

Будући да утицај и снага јавности леже у њеном активном учешћу у догађајима, 
Математичка гимназија се, од свог оснивања до данас, трудила да ширу јавност 
упозна са својим радом и резултатима, путем медија, који су моћан покретач јав-

ног мњења. 
У почетку, медији нису имали слуха за ову област.
Математичка гимназија се први пут спомиње у неком медију 19. маја 1970. године, када 
је дневни лист Политика (извор: ТАНЈУГ) објавио кратак чланак о додели награда по-
бедницима Савезног такмичења из математике међу којима су у већини били ученици 
Математичке гимназије.
Седамдесетих и осамдесетих година ретко су се појављивале информације о раду Гим-
назије и о успеху ученика на олимпијадама.
За све то време, Математичка гимназија се трудила да свој специфичан рад и резултате 
које остварује представи медијима и да успостави добру сарадњу са њима. То се пре 
свега односило на резултате које су ученици постизали на међународним такмичењи-
ма. Крајем деведесетих година медији постају заинтересованији и све чешће објављују 
вести о МГ. Сарадња између Математичке гимназије и медија све је интензивнија. 
Данас, када Математичка гимназија обележава пола века свог постојања, можемо с по-
носом рећи да не постоје медији у Србији (дневни лист, часопис, ТВ, радио, веб-портал) 

који нису објавили неки прилог о Математичкој гимназији.
Развојем информационих технологија Математичка гимназија 
се активно укључила у медијско представљање, путем интер-
нета и друштвених мрежа. Школа се представља сајтом чија 
је адреса http://www.mg.edu.rs/. Место на интернету допушта 
сваком у свету да добије потпуне информације о Гимназији. 
Такође, школа путем друштвених мрежа (Facebook, LinkedIn, 
Twitter) поставља вести и на тај начин омогућава бржу и ефи-
каснију размену информација.
Стална отвореност наше школе за медије резултира тиме да 
се она на прави начин представља домаћој и страној јавности. 
Појављивањем наших ученика и њиховим изјавама разбијене 
су предрасуде о ђацима Математичке гимназије и они су по-
стали узор многим младим људима који желе да остваре своје 
таленте.
Захваљујемо медијима јер су препознали специфичност Мате-
матичке гимназије и упознали ширу јавност с радом и резул-
татима које наши ученици и професори постижу. 

Светлана Јакшић

Први новински чланак у којем се спомиње 
Математичка гимназија
Политика (извор: ТАНЈУГ), 19. мај 1970. године

Наталија Синановић и Светлана Јакшић
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Станко Стојиљковић

Математичка гимназија кроз објектив РТС-а

Мој први сусрет са Математичком гимнази-
јом био је у последњој деценији ХХ века. 
Тада су колеге извештавале о успесима 

ђака ове школе. А онда бих их, као члан редакције 
Београдског програма, често предлагала за Ружи-
части гран-при у емисији GRAND PRIX Програма 
202, у којој је четрнаест редакција (медија) вредно-
вало људе, појаве и догађаје током недеље, месеца 
и године.
Поново смо се срели 2004. године, када сам почела 
да пратим образовање у Информативном програ-
му РТС-а. И као да паузе није ни било. Извештава-
ли смо о младим олимпијцима, успесима, односу 
према младим талентима, проблемима школе: од 
преласка огледних одељења у редовну наставу до 
финансирања припрема и путовања, награђивања 
талената.
Највеће задовољство за новинара је када види да 
његов труд није био узалудан и да је направио пра-

ви избор прича. Једна од таквих прича је и прича о Младену Радојевићу, који је освојио 
златну медаљу на олимпијском такмичењу из математике у Вијетнаму 2007. године. Са 
њим сам неколико година касније причала и као са најбољим студентом ЕТФ-а, с просе-
ком десет, и као са запосленим у Мајкрософту.
Мада то професорима није изгледало као велика прича, новинарима јесте – седморо уче-
ника исте генерације, менторског одељења, отишло је на студије у Кембриџ. И испратили 
смо их и својом причом. А они данас тамо завршавају докторске студије, о чему такође 
причамо. Причали смо о Теодору фон Бургу од првих до последњих средњошколских 
такмичења, уласка у Кућу славних и предавања у Српској академији наука и уметности.
Новинари би рекли да више и није вест да су ученици Математичке гимназије освојили 
награде. Ипак, то је вест коју и даље најрадије објављујемо. Само у 2015. години на међу-
народним такмичењима ученици су освојили педесет медаља. Због тога педесет година 
постојања није само празник школе, већ и празник знања и успеха у Србији.

Наталија Синановић

Приметите ли ситне, жгољаве и босоноге младиће, с крпом око бедара, у самом 
срцу Београда, знајте да је куцнуо последњи час. Зашто су се ови незнанци са оба-
ла Индијског океана пешице запутили чак у Србију?

На лицу вам читам исправан одговор. Понестало је шкољки бисерница, узалуд све дубље 
роне на удах, јер се сваки пут врате празних руку. У међувремену су чули причу као из 
Хиљаду и једне ноћи да на брдовитом Балкану има више драгуља него у непрегледним 
воденим дубинама надомак Азије.
Од тада се врзмају испред здања у Улици краљице Наталије 37, пролазницима умилно 
смешкају и исквареним енглеским распитују где би ваљало заронити. И не слуте да упра-
во ћаскају са „српским бисерима“ због којих су потегли толики пут.
Није знао ни Момчило Бајагић Бајага да их је опевао. Зар дивни стих „Моји су другови 
бисери расути по целом свету“ није најкраћа свечана песма у славу свих ученика Мате-
матичке гимназије, и негдашњих и садашњих? Не, не и не, никако не покушавајте да ме 
убедите у супротно!
Да ли је исту мисао пре пет деценија имао на уму оснивач, почивши академик Војин Дајо-
вић? Препоручујем вам да приупитате двојицу директора, проф. др Милана Распоповића 
и мр Срђана Огњановића, претходника и наследника, који су једном од најбољих средњих 
школа на свету крманили малтене четири петине времена њеног постојања (мало арит-
метике за почетнике).
Могло би се рећи да је то тајна порука за уши које умеју да слушају.

Станко Стојиљковић 

Матуранати Математичке гимназије 2010. који су се уписали на Кембриџ
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Директори Математичке гимназије: Љубомир Протић, 
Милан Распоповић, Владимир Драговић и Срђан Огњановић

Сећања

Данас је Математичка гимназија реномирана школа, која првенствено има 
за циљ да одабира, развија и уводи у живот младе таленте из математике и 
других природних наука. Оправданост постојања овако организоване шко-

ле потврђивала се и потврђује се кроз резултате њених ученика.
Идеја о оснивању једне овакве средњошколске установе покренута је раних ше-
здесетих година. Пре свега захваљујући личном залагању др Војина Дајовића – 
председника Матичне комисије за формирање Математичке гимназије, савлада-
не су бројне препреке и школа почиње са радом.
Школско звоно 19. септембра 1966. године прекинуло је вишегодишњу неизве-
сност и огласило почетак рада нове школе у улици Народног фронта 37. Преска-
чем пар степеника на улазу и отварам тешка врата. Застајем на почетку ходника 
изненађен статичном атмосфером пуном озбиљности. Иако сам имао искуства 
као професор физике у Четрнаестој београдској гимназији, осетио сам чудну 
трему, помешану са одговорношћу и стрепњом. Веровао сам у оправданост по-
стојања Математичке гимназије и свим срцем и знањем желео сам то и да дока-
жем. Дубоко сам удахнуо ваздух и кренуо у IIа разред, којем сам био и разредни 
старешина.
Првог школског дана настави је присуствовало 55 ученика, распоређених у три 
одељења другог разреда. Важно је нагласити да је чак 11 ученика дошло из унутра-
шњости и било смештено по средњошколским домовима. Наставни кадар су са-
чињавала три стално запослена професора: Богдан Смиљевић – историја; Милан 
Којић – математика; мр Милан Распоповић – физика, као и двадесетак спољних 
сарадника – углавном професори математике са ПМФ-а и истакнути професори 
других средњих школа. О свима нама бринули су: секретар школе Бранка Мојсо-
вић, теткице Зорка, Љуба и Милка и домар Тома.
Упознајем се са IIа. Нема их ни двадесет. Отприлике оптималан број за квалите-
тан рад. Говорим им о наставном систему, систему наука са посебним акцентом 
на физику и њену корелацију са матема-
тиком и природним наукама. Уводим их у 
физику. Посматрам те младе људе жељне 
знања. Упућујем их на универзитетске уџ-
бенике I и II године студија на ПМФ-у и 
ЕТФ-у. Звони, крај првог часа. Остајемо 
на својим местима помало збуњени, за-
течени са неизговореним питањима и од-
говорима. Тренутак наступајуће тишине 
подсетио ме је на неми завет. Знао сам да 
због њих морамо истрајати.

Сећање на мој први час одржан на дан почетка 
рада Математичке гимназије
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У зборници се срећем са колегама, падају коментари. Све нас обузима сигурност 
у перспективу Математичке гимназије.
Промишљено састављен наставни програм, пажљиво одабран наставни кадар, се-
лекција при упису ученика, све је то допринело складнијем васпитно-образовном 
раду – те резултати нису изостали. Већ прве године наши ученици су оствари-
ли завидне резултате на такмичењима из математике и физике. Будућност, као 
непристрасни судија, потврдила је пут ове школе и наградила нашу упорност и 
уложени труд.

Проф. др Милан О. Распоповић,
директор Математичке гимназије од 1971. до 2001.

(Текст преузет из Монографије поводом 25 година Математичке гимназије.)

Мој отац, покојни професор др Војин Дајовић, био је 1963. године на ви-
шемесечном студијском боравку у Москви. Као професор Природно-ма-
тематичког факултета у Београду и председник Друштва математичара, 

физичара и астронома Србије, имао је бројне контакте на Катедри за математику 
Московског државног универзитета Ломоносов и у Математичком институту Ака-
демије наука, а осим тога је имао прилике да се упозна са радом специјализоване 
математичке гимназије Колмогоров, и веома се загрејао за идеју да се специјали-
зована математичка гимназија оснује и у Београду.
Након његовог повратка са поменутог студијског боравка у Москви, са великим 
ентузијазмом и енергијом кренуо је у реализацију ове идеје. У стану мојих роди-
теља, у Господар Јевремовој улици, уз пуну сарадњу моје покојне мајке, профе-
сора др Милице Илић-Дајовић, писали су се елаборати који су слати Просвет-
но-педагошком заводу у Београду, Ректорату Универзитета у Београду, Друштву 
математичара, физичара и астронома Србије, Скупштини града Београда, одр-
жавале се консултације са многим колегама, тражили су се и налазили путеви 
подршке за реализацију идеје о оснивању једне елитне гимназије у образовном 
систему заснованом на егалитаризму.
И након трогодишњег напора, од јесени 1966, почела је да ради Математичка гим-
назија у Београду као специјализована трогодишња средња школа са последња 
три разреда гимназије и са посебним наставним планом и програмима.
Прва генерација је имала 55 уписаних ученика, након пријемног испита распоре-
ђених у три одељења, с тим да је за половину ученика била обезбеђена стипендија 
и смештај у ученичким домовима, јер су дошли изван Београда.
Да би се обезбедила подршка институција система, прве две године је в. д. ди-
ректора Математичке гимназије био мр Ранко Радовановић, тадашњи директор 
Просветно-педагошког завода у Београду, затим је следеће две године на тој 
дужности био проф. др Душан Аднађевић, да би на предлог професора Војина 
Дајовића 1970. године за директора био изабран млади професор физике мр Ми-
лан Распоповић, који је у Математичкој гимназији радио као предавач од њеног 

Сећање и утисци сведока стварања и почетка рада 
Математичке гимназије у Београду након пола 
века рада

Проф. др Слободан 
Дајовић
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оснивања, а онда је на месту директора још пуних 30 година обављао ову дужност 
на најбољи начин.
Професор др Милан Распоповић је дао огроман допринос када је, захваљујући 
својој храбрости и својим способностима, успео да сачува једну елитну школу 
у годинама када је државно-партијска доктрина – усвојена на Х конгресу КПЈ, 
одржаном 1975. у Београду, у новосаграђеној хали Пионир – била „борба против 
елитизма у обрaзовању“.
Мој основни утисак је да је велики ентузијазам, са којим је Математичка гимнази-
ја у Београду стварана, сачуван у пола века њеног постојања захваљујући настав-
ницима који су у њој радили и ученицима који су је похађали и који су допринели 
да она постане једна од веома цењених средњих школа у свету.
Математичка гимназија у Београду замишљена је, створена и за протеклих пола 
века опстала као елитна школа, али не по материјалном стању и статусу својих 
полазника, већ као школа са интелектуално елитним наставним кадром, елитним 
ученицима и елитним наставним програмима.
Осећам обавезу да овом приликом захвалим директору Математичке гимназије 
мр Срђану Огњановићу, који је са својим колегама уприличио 14. септембра 2014. 
године обележавање стогодишњице рођења професора др Војина Дајовића, на 
нивоу који је био достојан угледа Математичке гимназије.

Др Слободан Дајовић
Професор Универзитета у Београду у пензији

Били су то ученици друге генерације нове Математичке гимназије – „женско 
одељење“, IIц. Додуше, нису у том одељењу биле само девојчице, била су 
и четири дечака. Кад се то изрази математичким речником, била је тачно 

једна петина укупног броја ученика у одељењу. Међутим, Марјан је издржао у том 
друштву само годину дана. После завршеног другог разреда прешао је у Једана-
есту београдску гимназију. Да ли је Марјан побегао од девојака или математике 
– то само он зна. После завршеног трећег разреда одлази и Милорад. Он није 
мењао школу, него само одељење – прешао је у „чисто мушко“ IVд. Остали су Сава 
и Бранимир и издржали су до краја школовања храбро и мушки са Олгом, са две 
Весне, са Биљаном, са три Мирјане, са Иваном, са Петрицом итд. Ја, ипак, мислим 
да њима и није било тако лоше. Били су „пажени и мажени“, увек централне лич-
ности.
До доласка у ову школу, сви су они завршили први разред гимназије у различитим 
градовима или у некој од београдских гимназија. Мара је дошла из Зрењанина, 
Верица из Трновца (Сараорци), Мирјана из Параћина, Дара из Кикинде, Љиљана 
из Гроцке, Сава из Бачке Паланке, Валерија из Охрида, Јелена из Српца (Србац 
код Бања Луке). Седеле су сада у истој учионици са Београђанкама (и ретким 
Београђанима!). Била је то за све њих велика промена и велико искушење, али не 
и разлог за неразумевање или подвајање. Јер, имали су сви они исти „заједнички 
именитељ“ – били су велики заљубљеници у математику.

Сећање на једно одељење

Мр Бојана Никић
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Не помињем их овде ни као генијалне, ни 
као натпросечне ученике. Били су вредни, 
паметни, амбициозни и одговорни учени-
ци. Све проблеме са којима су се сусрета-
ли решавали су без сувишних напора, са 
разумевањем и вољом.
Сећам се једног случајног сусрета, на ули-
ци, са Мирјаном. Био је крај првог полу-
годишта, а Мирјана је једина тада пости-
гла одличан успех. Питам је да ли је било 
тешко, какве утиске има о новој школи, а 
она каже: „Било је доста напорно, али ми 
је баш зато овај успех дражи. Да сам оста-
ла у својој гимназији, исто бих била од-
лична, али без много труда. Ја сам у првом 
разреду одмах на почетку школске године 
добила све петице и после ме нико ништа 

није питао. Стално су слаби ученици поправљали оцене – а то је тако досадно!“
Мирјану помињем и због тога што је у њеној целој генерацији (око осамдесет 
ученика) једино она понела диплому Вук Караџић. Ово наглашавам јер се током 
каснијих година звање ученика „вуковца“ лакше стицало. Последњих година број 
„вуковаца“ у свакој генерацији попео се на неколико десетина, при чему садашње 
генерације нису ни боље ни паметније.
Три године су брзо прошле. Моје девојке (и младићи) ишле су у школу само пре 
подне (и суботом). На почетку сваког дана прва два часа била су предвиђена за ма-
тематику – „ јутарњу фискултуру логичког размишљања“. Биле су то године рада и 
напредовања, такмичења, екскурзија, забаве и дружења. Године 1970. положили 
су матуру. Матурско вече су прославили у кафани Марш на Дрину. Није се тада 
ишло у луксузне хотеле. Није било ни луксузних тоалета, али је било другарства, 
правог весеља и пуно наде за сутра.
Двадесет година касније поново смо се срели у истој кафани. Главни организатор 
састанка био је наш каваљер – Бранимир. Успомене навиру. Стари доживљаји се 
препричавају, а не изостаје ни „рапорт“ о постигнутим резултатима, радним ак-
тивностима, о породицама, о деци. Велико је задовољство гледати их и слушати 
– млади, високообразовани, успешни, пословни и изнад свега задовољни.

Мр Бојана Никић, дугогодишња професорка физике 
у Математичкој гимназији

(Текст преузет из Монографије поводом 25 година 
Математичке гимназије.)

Бојана Никић са ученицима
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Говорећи о другима, говоримо о себи. Немогуће је искључити себе из тог 
суда, искључити утицај књижевних ликова, поглед око себе, погледе упућене 
нама. Једном ми је у разговору рекао песник Драган Лукић да смо ми про-

фесори стално на позорници. Гледају нас многе очи, гледамо ми њих, говоримо о 
прошлости и одгонетамо будућност, а примери за које нам Шекспир каже да су 
„као земља очевидни“ и да нас опомињу, често нам промакну. Зато ћу се присе-
тити својих метода, примењених у анализи књижевних дела, а примењивих и у 
животу, који сам назвала „систем огледала“.

Први пример је из Шекспирове драме Хамлет, када Хамлет изводи драму у дра-
ми представом Мишоловка. Приказујући злочин који се стварно догодио, он не 
гледа представу, већ лице краља Клаудија, психолошки анализирајући реаговање 
пред истином, пред којом се злочинац открива. Други пример је из романа Ана 
Карењина, чувена трка Вронског и пад са коња. Такође Алексеј Карењин не гледа 
трку, већ реаговање супруге Ане Карењине и њен врисак пред призором кад во-
љени човек пада с коња и она пред свима одаје своју љубав. Драма у драми такође, 
психолошки одговор и кључна сцена за даље догађаје.

Тај „систем огледала“ такође је присутан и у односу професора и ученика. Говоре-
ћи о књижевним ликовима налазимо одјеке у њиховим речима, срцу и очима. Тај 
ангажман је професору пут ка разумевању, разликовању, без сувопарног набраја-
ња чињеница. Из личног искуства и разговора с колегама знам колико су интере-
сантни доживљаји младих када треба да „суде“ Ани Карењиној, или да се изјасне о 
Аксињи и Наталији из романа Тихи Дон. Ти литерарни ликови постају примери из 
живота и дечаци тог узраста природно бирају „врелу Аксињу“, а девојчице лепу, 
мирну али „хладну као месец“ Наталију. Многи примери им постају тек касније 
блиски у животу и сви ми се срећемо једног дана с мишљу Меше Селимовића – 
„све је било могуће и ништа се није остварило“.

Професор српског језика и књижевности, пред очима и знањем ученика који су 
таленти у егзактним наукама, стални је освајач. Пре свега треба да их разуме, а 
онда да учи од њих. Способност прилагођавања типу ученика, поштовање њихо-
вих интересовања, жеља да се од њих научи, то је пут да се, како Гете каже, споје 
„теорија сива и зелено дрво живота“. Из искуства знам какав је ефекат када сам од 
њих усвојила знање о појмовима – квадратура круга, златни пресек, Мобијусова 
трака, и како је одјекнуло када сам то уврстила у теме за писмене задатке.

Друга врста освајања је када ученици заволе претходног професора, а ви насле-
дите празан простор пун изазова. На почетку каријере тешко признајемо грешке. 
Тек са искуством схватимо колико је „крхко знање“ и колико је огроман простор 
који освајамо. Изазов scientia est potencia – знање је моћ, води нас кроз изазове. 
Тада можемо да поставимо питање „шта је леопард тражио на врховима Килиман-
џара“, загонетка коју нам је поставио Хемингвеј, или тумачење последњих речи из 
Процеса Франца Кафке „стид ће га надживети“. Такође је интересантно тумачење 
лика Фортинбраса и његових речи на крају драме Хамлет, „он би био бољи краљ 

Портрет професора српског језика и књижевности 
у срцу егзактних наука

„Прећутано одјекује неупоредиво јаче од изговореног“
(Драган Великић, Иследник)

Мр Мирјана Ивановић
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да оста у животу“. Тај величанствени поступак победника над побеђеним јеste 
exit, излаз из мрака ка светлости добротом, узвишеношћу.
Као професори у Математичкој гимназији оставили су траг и успомене професо-
ри који су били те битке у узвишеном ходу ка освајању знања и уметности. Мате-
матичка знања и уметност нису супротности, већ избор у животу и преплићу се. 
Професор књижевности није само у учионици с дневником и темама. Они уносе 
и своју креативност, сусрете с писцима, пишу у новинама и часописима, преносе 
своја сазнања о културним догађајима.
Знам да је било интересантно када сам говорила о својим сусретима с Црњан-
ским, Мешом Селимовићем, Миодрагом Булатовићем, Десанком Максимовић и 
др. Упутила сам их да у Прагу посете кућу на којој је плоча с натписом да је ту 
становао Франц Кафка, у Верони балкон љубави. Нисам стигла да им пренесем 
утисак кад сам у Бад Хомбургу видела плочу с текстом да је ту становао Достојев-
ски, а у близини је чувена коцкарница где је настала идеја за роман Коцкар.
Талентовани ученици заслужили су и велико ангажовање професора, који у тој 
борби за њихово интересовање посећују семинаре и стручно се усавршавају. Ре-
зултати су три Октобарске награде Београда за поезију, успеси на републичким 
такмичењима из језика и књижевности, успеси у говорништву, сарадња у школ-
ском часопису.
Пошто смо природом свог посла посматрачи и тумачи људских судбина, инспи-
ративне су речи Драгана Великића (Иследник): „Бити мањи од себе, права мера 
могла би да повреди околину.“ Не могу да не наведем утиске генерација о најоми-
љенијим професорима:
– Василије Јовић, професор хемије, добротом је све нас обасјао.
– Наташа Чалуковић, професор физике, своје знање, скромност и оданост посве-
тила је Математичкој гимназији, а ученицима уџбенике физике за које кажу да су 
„чиста поезија“.
– Бранкица Влашки, чувена Бибика, усадила је љубав према спорту.
– Александар Цветковић, професор енглеског језика, који је цео радни век провео 
у Математичкој гимназији, импоновао је елеганцијом, знањем и толерантношћу.
Ми истичемо друге, а о нама говоре такође они који нас посматрају и уважавају. 
Талентовани ученици заслужују талентоване професоре и управу школе у зајед-
ничкој тежњи ка висинама, и ми нећемо питати шта је тражио леопард на виси-
нама Килиманџара. Ми то знамо.
Многи професори наше струке, као и других, а и многи ученици, нису више међу 
нама. У тему смрти, тако честу у поезији, уводе нас и стихови Танасија Младено-
вића:

 „Кад човек оде, да ли и љубав са њим одлази?
 Кад човек крене, да ли и небо са њим крене?
...Скамењен говор, дах нашег даха,
 Да л’ нађу одјек на другој усни“...

Млади олако прелазе преко ње; сетиће се једног дана стихова Тина Ујевића из 
песме Фисхармоника, где се на питање где смо „кад нас туга смами“, ко недостаје 
у раскоши музике и природе, добију одговор „фалимо ми сами“.
Онда се у име живота окрећемо Химни љубави из Посланице апостола Павла, и 
Геотеовом Фаусту, где љубав тријумфује над силама зла.
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Учесници Купа у Музеју Николе Тесле

Порука нашим талентованим ученицима, којима се труд, по правилу, адекватно 
не награђује признањима и публицитетом, предочавамо Гетеове стихове:

„Дајте само више и све више,
а онда не можете никад
промашити циљ.“

Тај пут ка циљу је довољан да испуни људско срце.
Мр Мирјана Ивановић

Тесла – чији је
Када би светлост говорила
она би рекла чији је
овако ми кажемо – наш је
неки кажу – није
а зар је важно чији је
када је дао то што је дао
и када је знао то што је знао.
Када проговоре звона с родне цркве
и Смиљан уђе у свет планете
и име Тесла науче неуки
и изговори га свако дете,
тада ће свеједно бити чији је
наш је – грађанин света и планете.
Док звоне звона у Смиљану,
звониће срца у Београду и Њујорку.
Не тражите га у прошлости
он је у далекој будућности
није марио за славу и паре
кротио је муње, светлост
и снагу Нијагаре.
Мисао о слави га не слама,
Његова слава је у нама.

Мирјана Ивановић
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Пријемни испити у Математичкој 
гимназији

Математичка гимназија у Београду je јединствена средња школа за нада-
рене ученике у области математике, информатике и природних наука. 
Основана је 1966. године, а од школске 2004/05. године обухвата и два 

завршна разреда основне школе.
Основне карактеристике рада Математичке гимназије су:
• препознавање и избор надарених ученика за математику, информатику, 

природне науке и примене;

• избор и неговање надарених наставника;

• стварање одговарајућих услова за рад са надареним ученицима;

• стална брига и усавршавање процеса наставног рада, уз праћење тенденција 
савременог развоја математике и њених примена.

Не умањујући значај осталих карактеристика рада Математичке гимназије, овде 
ћемо дати кратак осврт на пријемне испите за упис. Наиме, добро је познато да за 
избор ученика Математичке гимназије користимо неколико основних критерију-
ма: претходни успех у основној школи, постигнуте резултате на такмичењима и 
резултат на пријемном испиту. Истакнуто место међу овим критеријумима има 
постигнути резултат на пријемном испиту.
Пријемни испити у Математичкој гимназији у Београду одржавају се од њеног 
оснивања.
У периоду од 1966. до 1974. године, док је школа била трогодишња, пријемни ис-
пит за упис у други разред полагао се писмено и усмено. Нажалост, нису сачувани 
задаци са испита из тог периода. Остала су само сећања учесника на тим испити-
ма – ученика који су полагали пријемни и чланова комисија.
Почевши од школске 1975/76. године уводи се први разред са четири одељења, 
тако да Математичка гимназија постаје четворогодишња средња школа, па је и 
пријемни испит томе прилагођен, с тим што је он само писмени. У првом пери-
оду (1975–1992) ученици су на пријемном испиту решавали од 7 до 13 задатака. 
Њихови радови су прегледани комисијски. Од 1993. године уводи се тест од 12 
задатака са понуђеним одговорима. На тај начин поједностављено је прегледање 
и оцењивање и практично избегнути сви приговори. Овај систем је добио облик 
стандардизованог тeстa. Користи се и за упис у осталим школама у Србији са оде-
љењима која раде по програму Математичке гимназије.
За упис у одељења основне школе, од 2004. године, полаже се тест способности, 
који је сличног облика као и пријемни испит за упис у први разред гимназије, али 
са мањим бројем задатака (обично осам), и са прилагођеним градивом.
Задаци и решења задатака са одржаних пријемних испита за упис у први разред 
Математичке гимназије у Београду могу се наћи у књизи С. Огњановић: Матема-
тика 10+, Круг, Београд, 2006. Задаци и решења спроведених тестова способно-
сти за упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији у Београ-
ду могу се наћи у књизи А. Золић, С. Огњановић: Материјали за упис у 7. разред 
основне школе Математичке гимназије у Београду, Збирка припремних задатака, 
Школски сервис Гајић, Београд, 2013. 

Др Ариф Золић

Проф. др Ариф Зо лић
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Бивши ђаци о својим професорима

Исак Њутн је рекао: ,,Ако сам видео даље од других, то је зато што сам стајао на 
плећима гиганата.” Који су то гиганти на чијим плећима су стајали ученици Ма-
тематичке гимназије? Ко су ти људи који су својим знањем, вољом, стрпљењем, 

а пре свега љубављу, развили ентузијазам, гајили радозналост код својих ученика и по-
могли им да закораче у загонетни свет науке? 
Када се говори о успесима ученика, углавном се набрајају 
златне, сребрне и бронзане медаље, освојена прва места на 
такмичењима, турнирима, смотрама. Мало се прича о томе да 
се иза сваког успеха, поред неоспорног талента и рада поје-
динца, крије и велика подршка, бодрење, стрпљење, несебично 
преношење знања професора који су безмало цео свој радни 
век провели у овој школи.
Њима посвећујемо следеће странице, напомињући да ово по-
главље није завршено. Ово је тек почетак и позив свима онима 
који желе да оставе неки траг о својим учитељима да то ураде 
у следећој монографији. 

Слободанка Раковић

Пожутела фотографија испод зидина Бледског града враћа ме у април 1982. године. 
Била је то наша једина екскурзија, јер се матурска није организовала „због економске 
стабилизације“. Марко Васовић тек што је завршио урнебесно тумачење Чеговића. Де-
војке су лево, са Весом и Мишом, момцима за пример. Момци за „непример“ су десно. 
А у средини је Бранка. Или Ђерка – Бранка смо је звали неформално, изван школе, а 
Ђерка док смо стрепели какви ће нас задаци напасти на писменом из геометрије. 

Професорку Бранку Ђерасимовић упознао сам три године раније. Када је први пут 
ушла у учионицу Летње школе младих математичара у Шупљој стени, осетио сам нешто 
сасвим ново – имала је гордост професора „старог кова“, изазивала је страхопоштовање 
прецизним дедукцијама, лепила нас је за материју сопственом љубављу према мате-
матици и педантном аналитичношћу. Такав став одредио је и наш став – када бисмо 
се увече тајно искрадали на ноћно купање, једино нам је било важно да нас Бранка не 
ухвати. Јер би тад била Ђерка. 

Два месеца касније, мојој генерацији се није посрећило да упише Математичку гим-
назију, иако смо већ имали „визу у џепу“. Тадашње власти (а точак историје као да није 
стао?) нису сматрале да Гимназија треба да буде изузета од шуварице, или заједничких 
основа за све средњошколце. Али Бранка се са тим није мирила, наставила је контакт 
са свима нама и полако нас уводила у тајне математике. Сећам се те прве посете ње-
ном стану у Земуну – причали смо о векторима. Узела је папир и нацртала је велику и 

Професору с љубављу

Транслације из жуте књиге
Сећање на Бранку Ђерасимовић

Матурски бал, 2013.

Бранка Ђерасимовић
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лепу скицу троугла са тежишним дужима као да је најпрецизнији компјутер водио њену 
руку! Сваки пут када покушам да илуструјем ђацима исти задатак, сећање оде далеко 
у Земун. 
У септембру 1981. године напокон смо ушли у клупе Задужбине Персе и Ристе Милен-
ковић. И одмах шок. У рукама Геометрија Драгомира Лопандића, „жута књига“, како 
су генерације ђака с почетка осамдесетих звале уџбеник који је у њима изазивао страх 
већи од хорор филмова. А Ђерка нас уводи у магични свет аксиоматског заснивања 
геометрије, строго и стрпљиво. Аксиоме инциденције, поретка, паралелности. Теореме 
и последице. Жута књига се полако отвара пред нама и осећамо како ипак лако гутамо 
све што је у њој. И онда, само у једном тренутку застане и изрекне: „А сад – изометриј-
ске трансформације.“ Изговара то као да најављује најслађу торту неког другог света, 
неки дивни слаткиш којим се раније нисмо сладили. И пред нама заиграју рефлексије 
и транслације, клизања и ротације. Слажу се у нова чуда, комутирају и трансмутирају. 
Играју пред очима и правилни полиедри, окрећу се по њиховим симетријама. 
Онда је Ђерка поново била Бранка, у освајању врхова Словеније. Једног поподнева из 
друштва су нестали Дуле и Бојан, да би се касно увече појавили у хотелу са сувенирима 
из Аустрије – Бранка их је пустила да „скокну“ преко гране... Исто онако како је мене 
пуштала да касним на час сваког јутра. Заиста, никада ми није било јасно – како баш 
увек успевам да дођем пре ње, а стално сам каснио иако сам живео на 300 метара од 
Гимназије? Много година касније родитељи су ми препричали Бранкине речи: „Видим 
га да јури у школу и онда мало застанем на ходнику, па се ипак вратим до зборнице – 
као нешто сам заборавила, док не прође уз степенице.“ 
Следеће године, играли смо „школице“ по координатама Ренеа Декарта. И опет исто, 
строго и систематично, а некако и довољно разумљиво за оне којима је математика 
слабије ишла. И мало смо закачили нацртну геометрију. Полако смо напуштали такми-
чарски оквир, али смо имали најбољу припрему за факултет. Два испита са прве године 
била су спремљена већ у клупама Задужбине! Када смо се током факултета враћали у 
школу да је посетимо, увек бисмо се тога сећали, испуњени неизмерном захвалношћу.
Бранка Ђерасимовић рођена је у Сарајеву 1936. године. Гимназију је завршила у Зрења-
нину, а Природно-математички факултет у Београду. Предавала је у Другој београдској 
и Земунској гимназији, да би одмах по оснивању Математичке гимназије прихватила 
нови, најузбудљивији изазов. И остала је привржена нашој школи, обучавајући гене-
рације ђака – наших првих олимпијаца, будућих научника и инжењера, као и најбољих 
професора Србије. Аутор је прве збирке задатака из геометрије за ученике Математич-
ке гимназије. Била је члан Управног одбора Друштва математичара Србије, председник 
Комисије за такмичења средњошколаца и члан Комисије за основне школе. Од 1975. до 
1984. године сарађивала је са Живорадом Ивановићем у вођењу Летње школе младих 
математичара у Шупљој стени. Ово је био пионирски подухват, који је окупљао тален-
товане младе математичаре из целе Југославије, којима су часове држали наши водећи 
математички педагози. 
Милан Распоповић, дугогодишњи директор школе, приметио је да је Бранка „умела 
да препозна и развија таленат код 
ученика код којих то није било ви-
дљиво на први поглед“. Питајући 
се шта га је определило да студи-
ра математику, Срђан Огњановић 
каже: „Мислим да сам се љубављу 
према математичким проблемима 
заразио на њеним часовима гео-
метрије.“ А Александра Сања Ко-
вачевић, њена кћи, тачно сматра да 
се „ученицима чинило да је била 
више од професора – пријатељ, 
другар, мајка...“
Бранка Ђерасимовић преминула 
је 1988. године. Десетак година ка-
сније Александра ме је позвала да 
дођем у Земун. „Ово су Бранкине 

Бранка Ђерасимовић са одељењем
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књиге“, показала је према орману. „Волела бих да их узмеш.“ Било је то као у оној бајци, 
где се пред вама отвори пећина пуна блага: Хилберт, Клетеник, Јефимов, Коксетер, Дје-
доне... Ђерасимовић, Првановић, Јаблан... И ту негде, наравно да сјаји она жута књига, 
Лопандић. Отварам је полако, са дубоким поштовањем према сенима двоје великана. 
Унутра су спискови ђака који треба да одговарају, дивне скице троуглова, једно оправ-
дање, и брижљиво обележени задаци на које треба обратити пажњу. Па као онај Бер-
толучијев зрикавац у Последњем кинеском цару, из жуте књиге су лагано измилеле и 
рефлексије и транслације. За неку нову игру. 

Мр Војислав Пантић 

 „Чим дете пође у школу, чим озбиљније уђе у свет одраслих – оно почиње конвенци-
онално да мисли и да се понаша, да усваја шаблонски формулисане истине о свету и 
животу. То је трагична околност за човека, јер губи смисао да се игра.“

Овим речима Душко Радовић је прилично добро описао школу свог времена. Чак и 
међу професорима математике (која је савршена игра) мало је било оних који су се 
трудили да подстакну децу да сачувају речени „смисао за игру“.

Одмах се ваља оградити и предупредити неспоразум. Не мислимо на игру која се на 
енглеском (који је lingua franca наше епохе) означава изразом game, а блиска је српској 
речи „такмичење“, него на игру вишег нивоа, дечју игру, о којој говори Душко Радовић, 
дакле на игру као play. Ова прва се може научити, друга не. Прву играју сва жива бића, 
другу само интелигентна, попут делфина и интелигентних људи.

На игру као такмичење данас ђаке подстиче скоро све и свако, припремајући их за жи-
вот у данашњем такмичарском и потрошачком друштву, сведеном на поштовање про-
писаних правила игре и непрестано такмичење са свим и свачим, са смислом или без 
њега. На игру друге врсте, дечју игру чија правила открива и поставља (или не поставља) 
свако за себе, која се игра само због саме игре и ни због чега другог, и која ствара ра-
дознале, креативне и занимљиве особе, подстиче их мало ко.

Један од таквих, малобројних, професора био је мој разредни старешина и професор 
математичке анализе Живота Јоксимовић. Играо се теоремама и задацима (а подуча-
вање личним примером је највиши ниво подучавања), као да их на сваком часу први 
пут види и открива. Често би се толико обрадовао резултату добијеном после дугачких 
рачуница или доказа које је спроводио на табли да смо ми помишљали како му је први 
пут пошло за руком да их спроведе... Да бисмо већ током првог одмора сазнали да је 
исто то урадио на претходном часу у суседном одељењу.

А те рачунице и доказе, често компликоване, изводио је без икаквих белешки, и као да 
их не изводи на часу, него негде сам за себе, из чистог задовољства.

Данас, за разлику од тог доба, и поред актуелности речи Душка Радовића, присутна је и 
обрнута опасност по очување „смисла за игру“: његова тривијализација кроз амбицију 
да се школа претвори у играоницу. Очување смисла за игру свуда, па и у учењу, није 
исто што и „учење уз игру“, што је често еуфемизам за игру уместо учења. Оно прво 
чува од склизнућа у ово друго – ауторитет професора. Жика (тако смо га звали, при 
томе ни у једном тренутку не престајући да га сматрамо узором ауторитета) умео је 
да држи сталну отмену дистанцу према нама, а да при томе ни у једном тренутку не 
буде неприступачан, да подучава математику као игру, а да нас тиме учи дисциплини, 
да нас на сваком часу насмеје својим финим и господским смислом за хумор, а да нас 
подстакне да будемо озбиљни.

Поштовао је свакога, и умео да се искрено обрадује кад од ђака чује нешто оригинално, 
па макар то било и погрешно. У његовом присуству сви смо осећали велико самопоу-

Мој разредни старешина, 
професор Живота Јоксимовић

Мр Живота Јоксимовић
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здање (које се често људима пољуља у присуству ауторите-
та какав је он за нас био).
Вест о смрти овог драгог професора до мене је стигла у 
јуну 2001. године, док сам боравио у једном математичком 
институту у Кореји. Помислио сам: „Није могуће, он никад 
није био болестан.“ То је слика коју смо сви ми, његови 
ђаци, имали о њему. Никад га нико није видео нерасполо-
женог, никад нико није помислио да га нешто мучи. Увек 
је био чио, и будио лепо расположење у нама. И сада, док 
ово пишем мислећи на њега, осећам неку ведрину.

Дарко Милинковић

Жика Јоксимовић на часу

Математичка гимназија је свеприсутна: у земљи, иностранству, науци, образовању, так-
мичењима, медијима... Сећања на њу су двојна, најпре као ученика а онда и као на-
ставника. Сећања су везана и за породицу, мој отац је такође био наставник у првим 
годинама по њеном оснивању.
Пренећу две приче, које тако из усменог предања прелазе у писану историју. Прва је 
како сам добио „кеца ко врата“ из геометрије код мог разредног старешине Бранке Ђе-
расимовић. Мој отац је навратио у гимназију 1977. године, када сам био ученик другог 
разреда, и пожелео је да види како му син учи. Дошао је на час геометрије и, згранут 
чињеницом да немам ниједну јединицу, уписао је једну у рубрику геометрија. Моја ра-
зредна се очигледно није бунила.
Друга прича се дешава за време матуре, када се полагала анализа са алгебром. Наш 
професор је био Живота Јоксимовић. Један део ученика, такмичари, иако ослобођени 
матуре, били су присутни, додуше не у учионицама, већ у школским тоалетима, опре-
мљени оловкама и цедуљицама, као запете пушке спремни да пруже помоћ другарица-
ма и друговима који тешку битку бију. Но, цела организација је пропала када је Живота 
Јоксимовић извршио инспекцију помоћних просторија... 
И тако су у Математичкој гимназији постављена темељна знања, пробуђена интересо-
вања, али и све друго што формира личност: љубави, пријатељства, кумства.

Др Милош Арсеновић

О Михаилу Арсеновићу, и не само о њему

Проф. др Милош 
Арсеновић
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Четири године, из перспективе нас одраслих, и не изгледа као неки дуг период. Ипак, 
ако су то године проведене у Гимназији, онда је веома важно где и с ким сте их провели. 
И под чијим утицајима сте се формирали као личност. Професор Василије Јовић, кога 
сви памтимо као Чичу, сигурно је један од оних људи који је уградио много у генерације 
ђака Математичке гимназије. 
Тешко је одлучити се од чега почети. Можда од тога што нас је научио озбиљности у 
раду (данас се то зове професионализам). Био је наставник који је у свом раду много 
давао, али и поставио високе стандарде тј. захтеве према нама. Показао нам је колико 
можемо. Хемију смо научили тако да смо испите на факултету, с којима су се други 
мучили, полагали с лакоћом. На часовима нам је било забавно, али не зато што би се 
он припремао као за режиране представе, већ је просто био једноставан, свој, човек из 
народа, који свој предмет разуме и воли и то спонтано и неусиљено преноси на ђаке. За 
препричавање свих анегдота које памтимо вероватно би била потребна цела књига. И 
све то је чинио са лакоћом и људскошћу каква се ретко среће. У данашње време можда 
звучи чудно – био је професионалац великог срца. Људина.
Данас, пошто сам и сам професор у Гимназији, дугујем огромну захвалност проф. Чичи 
и верујем да је учитељски позив у најбољем смислу речи занат и животно опредељење, 
који учимо и стичемо од својих учитеља. Чича је без сумње неко од кога сам много 
усвојио и кога се најчешће сетим када сам и сам пред својим ђацима.

Горан Милићев

Бранислава Мојсовић – професор биологије
Бојана Никић – професор физике
Зорица Маринац – професор српског језика
Јелена Милоградов-Турин – професор астрономије

Припадам 5. школској генерацији 1972/1973. Дошли смо са разних страна велике Југо-
славије – нас 95, и трајно се здружили. Тада су сви станари Математичке гимназије, и 
ученици и професори, поседовали невероватну енергију и амбицију, волели се и по-
штовали.
Радни дан је почињао са два сата математике и настављао се часом физике или хемије 
– све по важности.
Улази професорка Бојана и почиње час физике. Увертира је пропитивање, оно од пре и 
оно од јуче. Е на том од јуче пада Момчило – није научио лекцију. Професорка Бојана 
прописује казну за сваки од футура: „Сваки час почеће Мома шоуом!“ Трајало је то до-
ста дуго. Једно јутро Мома излази и почиње: „Ја као сваки добар шоумен данас доводим 
свога госта – Јелицу!“ Мома није научио, а Јеца је била „вуковица“, па је сигурно знала 
претходну лекцију. Тако се уз смех завршио Мома шоу – елегантно и без слабе оцене! 
Од четвртог часа наступало је остало: матерњи и страни језик, биологија, астрономија, 
психологија… али и ту је владао здрав такмичарски дух!
Наша биологичарка Бранка сматрала је да човек није образован и културан ако не зна 
који ензими служе за варење унете хране. Тако, скоро свако од нас и данас зна да стар-
тујемо са амилазом, па следе пепсин, трипсин, ерепсин… А зашто знамо? Крај године и, 
наравно, борба за оцене. Мада све, ама баш све зна, за Нешу нема петице. За Бранку је 
кампањац (вероватно се некада десила и тројка-четворка) и заборавиће брзо научено, 
јер само систематско учење је право учење!
Уз Јелену Милоградов-Турин скакали смо у Гриничу – обе ноге источно, па обе ноге 
западно, па једна нога источно, једна нога западно. Заједно, уз карту северног неба, 

Василије Јовић Чича

Сећања на неке од наших професорки

Василије Јовић
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дивили се звездама у ведрим ноћима, чекајући да кулми-
нира нека од звезда по нашој рачуници.

Са Зорицом Маринац уживали смо у сваком од њених пре-
давања о писаној речи, а посебно у њеним дивним прево-
дима Бодлера. Читали дело више него што је прописано 
лектиром! Моја разредна је била мој школски родитељ!

Да није већ написано, ја бих написала, јер сам у мојој Ма-
тематичкој гимназији то имала:

„Учитељ не даје од своје мудрости, него од своје вере и 
своје љубави водећи нас до прага нашег духа... Свако је 
знање узалудно, осим кад постоји рад, а сваки је рад пра-
зан ако нема љубави!“

Нарциса Станковић Са прославе 35 година школе, поред осталих, 
проф. др Душан Аднађевић, проф. др Јелена 
Милоградов-Турин, проф. др Божидар Милић

Памтим: јесен 1971, тек пошли у трећи разред, идемо на екскурзију у Сарајево, где се 
одржавала тада важна изложба под називом Уметност на тлу Југославије од праи-
сторије до данас. Ноћимо на Јахорини, у хотелу „Шатор“. Почетак је октобра и хвата нас 
први снег. Будим се, и на наткасни поред кревета налазим бомбону. Обрадујем се, и 
распитам одакле: оставила разредна. Без речи, уз једва приметни осмех иза наочара... 
Памтим: прича нам о значају књижевне критике, о Богдану Поповићу, Јовану Скерлићу. 
Кажем да волим Ремарка. Уз једва приметни осмех чујем: да, то је први писац друге 
класе.

Памтим: зима почетком 1972. Нас неколико би на скијање, појавио се повољан аран-
жман за Закопане, нема ко да нас води. Професорка Вера, такође заљубљеник у плани-
не и скијање, стидљиво предлаже да нас води она. Скије узимамо из школске колекције 
коју је вредно сaкупио и одржавао професор фискултуре Милан Милаков. Пред сам 
полазак стиже вест да у Пољској шине пуцају од хладноће. На очај наших родитеља, не 
одустајемо, уз аргумент: „Па води нас професорка!“ А тек кад су је на станици видели 
онако сићушну, и мало збуњену... Ипак, све прође како треба... Још увек памтим прелепо 
Јесењиново Письмо матери:  „Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!...“

Јелица Граховац

Зорица Маринац, професор српског језика

Вера Грубетић, професор руског језика

Зорица Маринац
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Септембар је. Још увек је топло. У учионицу нам улази елегантан господин у ланеном 
оделу, гласом пријатног тоналитета каже нам: „Добар дан! Ја сам Александар Цветковић 
и предаваћу вам енглески језик.“ Смешка се. Ми ђаци, петнаестогодишњаци, помало 
збуњени, у новој средини а опет се и познајемо са такмичења, изненађени смо његовом 
изузетном појавом. Добро, мислимо, почетак је школске године. Али – све се наставља, 
то је код, начин и схватање живота.
То прво изненађење прерасло је у бесконачно разумевање нас ученика који волимо 
математику. Некад смо били расположени за енглески језик а некада и нисмо. Четири 
године „заједничког“ рада, подршке и одрастања показале су нам да је професор увек 
био добронамеран и предусретљив. Сећам се да нам је у четвртом разреду „досадио“ 
уџбеник Брихта–Грбић и да смо тражили стручне текстове. Добили смо их поред ре-

довних лекција. 
Сада, сви ми користимо енглески језик и нико не размишља ко 
нас је учио. Неки од нас држе и предавања по универзитетима 
широм света. Али нема генерације која се скупи да прослави 
годишњицу а да Ацу Енглеза не помене. Ненаметљив, имао је 
шта да каже и импоновао нам је ширином својих схватања и 
знањем. Памтио нас је и био увек радо виђен међу нама уче-
ницима. 
И не само међу нама већ и међу колегама. Радио је на Синају 
као преводилац пре Математичке гимназије (1967). Учествовао 
је на конгресу посвећеном језику у Блекпулу. 
Иако је живот умео да га шиба његова човечност била је изнад 
свега. 
Његов шарм тешко је превазићи. Нажалост, нема га већ три го-
дине. 
Постао је и остао незаобилазан симбол школе. 

Генерација матураната 1980.

Александар Цветковић – Аца Енглез

Александар Цветковић

Постоје особе које имају јединствену енергију и посебан карактер и које вас никада 
не остављају равнодушним, чак ни после само неколико минута проведених у њихо-
вом друштву. Такав је био мој први утисак пре двадесет година, при првом сусрету са 
разредном, професорком српског језика и књижевности Мирјаном Ивановић, и чини 
ми се да је временом све израженији. Године су само још истакле ту јединственост, а 
нимало је нису окрњиле. И да су сећања свих нас, са којима је делила свој живот у Ма-
тематичкој гимназији, све јаснија и изоштренија како време пролази.
Она нас је научила много. Како волети ову школу и бити јој одан, како сем математике, 
којом смо опчињени од рођења, читати и разумети ремек-дела наше и светске књижев-
ности, како писати и слушати причу од почетка до краја, нетремице. Како бити комплет-
на личност, бити у правом смислу образован, волети позориште, музеје и изложбе. Па и 
како се купују ципеле у Италији. Али, оно што је најбитније, разумела нас је и увек била 
ту да нам помогне.
Њен живот је за нас увек био инспирација. Она је професор, педагог, наша вечита ра-
зредна, критичар, писац уџбеника, аутор чланака у престижним часописима, много, 
много тога. Али пре свега мајка и супруга за пример, дама, и помало мајка свим својим 
ученицима, са којима је несебично делила свој живот у Математичкој гимназији. Кад 
помислим на имена која треба да стоје поносно записана у темељима ове школе, онда 
је ту свакако име моје разредне Мирјане Ивановић. 

Мирјана Катић

Мирјана Ивановић
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Четири аса

Идем ја тако улицом, а на тараби пише КИСЕОНИК СТО-
ВАЛЕНТАН. Ето, то је најдрагоценија животна мудрост коју 
сам из Математичке гимназије понела, од професора Ва-
силија Јовића, Хемкета. Одговараш хемију, лупиш нешто, 
он те прекине питањем откуд ти то. Кажеш прочитао сам 
негде. Онда ти он помене стовалентни кисеоник. Са тара-
бе. Истина не пише по тарабама, новинама, књигама. Не 
долази са ТВ екрана, монитора, ајфона... За њом се трага, 
заувек. Знамо како. Научила сам још и да у животу постоје 
лакат кривине, паралелни путеви, тунели, мостови... И да је 
све то у реду само ако не заглавиш у кружном току. 
Идем у други разред, писмени из анализе на часу српског. 
Дежура Бајрон. Три пута долази до мене и покушава тихо 
да ми каже како грешим у неком задатку. Трипут га отерам, баш ће професор српског 
да ми помогне. Недуго затим, сазнајем да је професор Бранко Поповић изворно мате-
матичар. Касније је завршио књижевност. Па магистрирао, докторирао, стигао акаде-
мик да постане. Две хиљаде пете ми је послао мејл, књижевну критику једног од мојих 
првих романа. Намигнула сам му. 
Александар Цветковић, најдражи разредни, научио ме је шта је прави господин. Отмен 
и фин. Елегантан, дискретан, елоквентан. Сретала сам, после, Ацу Енглеза често на де-
монстрацијама. Како које, ми се сретнемо. Грлимо се и љубимо, ја еуфорично скачем и 
галамим, он и даље господин, отмен и фин. Научила, кажем, али не умем да имплемен-
тирам. Додуше, и то је важно сазнање, шта јеси, а шта ниси. 
Крстила историја три рођена брата с три презимена и разбацала их на три стране Бал-
кана. Смилева у Софију, Смилевског у Скопље, Смиљевића Богдана у Београд, баш нама 
да предаје ту исту историју. Ако је ова прича истина а не легенда, онда су ствари много 
јасније. Око Смиљца, а не око историје. Ратовали смо три године с његовим необичним 
принципима и правилима. Успевало му је да ми да три јединице за четрдесет и пет ми-
нута. Мени, да га изнервирам исто толико пута. А да се волимо. Тек тога у животу има.

Мирјана Ђурђевић
Генерација 1974/75.

Три генерације професора: Чича, Смиљац и Бранка; 
Весна и Наташа; Јована и Влада

Вук и три овчице
„Вук и три овце” чувена је басна. А ми смо на екскурзији имали своју варијанту... Први дан Коза-
ра, спавање у Карловцу, други дан Плитвичка језера и прелазак у Самобор и трећи дан Кумровец 
и повратак. И тако смо се обрели на Плитвичким језерима и по обиласку кренули ка бусу. И иде-
мо путем нас десетак ученика и Вук.* И никако да стигнемо. Одоше наши момци брже да мало 
играју фудбал, а нас три другарице идемо и ћаскамо са разредним. Одједном из шуме искочи 
Срки из одељења и предложи да идемо пречицом којом је он управо дошао, а и он ће да нас 
стигне, због нечега се враћа ка водопадима. И ми пођосмо. И ишли смо тако дуго и никако да 
изађемо из шуме, а кад смо најзад избили на пут, нисмо знали где смо стигли. Тек после два и по 
сата лутања некако дођосмо до места где су били аутобуси – али њих тамо није било, екскурзија 
је отишла. Вук нам је купио ручак, карте до Загреба па до Самобора, и ми смо стигли баш пред 
одлазак у дискотеку. Тане** нас први виде, па рече: „Ма пусти сад то, ево их Вук и три овчице.“

Наравоученије: Користите Џи-Пи-Ес, ми га нисмо имали...
Светлана Албијанић

Генерација матураната 1980.

*Др Вук Милатовић, професор српскохрватског језика и књижевности
**Др Предраг Тановић, научни саветник у Математичком институту САНУ
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Припадам петој генерацији ученика Математичке гимназије. 
Предавали су нам изузетни професори, уз које смо се одлично 
припремили за факултете, стицали широко опште образова-
ње и културу, развијали се у добре људе. Све смо их поштова-
ли, ценили и волели. Наравно, имали смо и посебне љубимце 
међу њима.
У четвртом разреду омиљена професорка у нашем разреду 
била је Бранислава Огњановић. Предавала је физичко васпи-
тање и то је била прва година њеног радног стажа. Одмах је 
добила надимак: Бибика. Не знам зашто баш тако, али сигур-
но не због Барбике, ми за ту лутку нисмо ни знали. Некоме је 
спонтано „излетело“ и било опште прихваћено, чинило нам се 
да сасвим пристаје уз њену младост, ведрину, духовитост. Брзо 
се испоставило да смо Бибика и ми „на истим таласним дужи-

нама“ и одлично смо сарађивали. Учионица нам је била преко 
пута кабинета за физичко па смо чешће били у прилици да причамо са њом, знала је 
многе наше тајне, помагала да решимо неке проблематичне ситуације, понекад била 
спона између нас и старијих или строжих професора.
Низале су се потом године, стизале нове генерације ђака. Презиме је брзо променила, 
надимак се током година изгубио, али сви 
њени ђаци сећају се Бранке Влашки. Про-
фесорке чији се часови нису избегавали, јер 
је и оне несигурне и трапаве мотивисала 
да раде физичко и воле спорт. Професорке 
која је откривала и подстицала талентоване 
да иду у клубове где ће се даље развијати и 
напредовати. Која је формирала репрезен-
тације школе у свим спортовима, развијала 
тимски дух, амбиције и самопоуздање и 
водила на такмичења са којих су доносили 
бројне пехаре и медаље.* Разредне која је 
саветовала, подржавала, храбрила, помага-
ла, грдила... и свакога тако добро познавала 
да су ситне ђачке преваре пролазиле само 
онда када се она правила да им верује.
Остала је Бранка у Математичкој све до пен-
зије. Цео радни век у једној школи. Много је 
колега и ђака који је позивају на сва своја окупљања и увек се обрадују и испричају као 
најрођенији. О њој и њеним ђацима могла би се направити прича слична Шеширу про-
фесора Косте Вујића.

Наташа Чалуковић, професор Математичке гимназије

Бранислава Влашки

Бранка Влашки са фудбалерима

Бранка Влашки са одбојкашима

*Били смо прваци Београда у ватерполу, фудбалу, атлетици, пливању, стоном тенису. Побеђивали смо на 
многим општинским првенствима и турнирима и у кошарци, одбојци, стрељаштву, рукомету... Успешни и у 
мушкој и у женској конкуренцији.

Ненад Лазаревић
Осамдесетих година, када сам похађао Математичку гимназију, њен симбол је био ди-
ректор Милан Распоповић. Цео град и цела држава чули су за њега. Али за нас, уче-
нике Гимназије којима је математику предавао Неша Лазаревић, симбол школе је био 
управо он. Он је представљао све оно по чему се Математичка гимназија разликовала 
од других школа. Већина нас се тада први пут сусрела са толиком дозом страсти при-
ликом предавања. Већина је први пут схватила да предавање може да буде забавно, а 
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да професор може да мотивише па и да надахне ученика. Његов 
излизани „петсто кец“, кариране кошуље, блага доза неозбиљно-
сти и неодољиви шарм рођеног предавача умели су од наставе 
да начине игру, а ми смо могли да осетимо дашак утопијског 
Самерхила и да волимо нешто што је ученицима предодређено 
да мрзе – математику.
Тих осамдесетих година Математичка гимназија је била једина 
школа у којој су професори подразумевали да смо сви ми до-
бра и паметна деца и да ће нам кажњавање и строгоћа користи-
ти много мање него другарски однос са себи равним младим 
људима. Неша је био један од оних који је у таквом односу са 
ученицима предњачио, а ми смо то врло брзо осетили па смо 
развили нарочите симпатије према њему. На сваком часу мате-
матике, када Неша уђе у учионицу, на табли га је чекала нова пе-
смица од неколико строфа, обично шаљивог карактера, са неком актуелном школском 
темом. Никада нисам размишљао зашто смо и како почели да му пишемо песмице. 
Када смо имали контролни или писмени, улога песмица је, наравно, била да нам омо-
гући време за преписивање док је Неша окренут према табли (што је он сасвим добро 
знао). Али мислим да су те песмице ипак биле начин да му захвалимо и покушај да и 
ми њему будемо посебни као што је он био посебан за нас.
Иако смо уписали Математичку гимназију, практично нико од нас из одељења није то 
учинио зато што је био залуђен за математику. Али са Нешом је све то постајало игра и 
све је добијало неки смисао и сврху. Сећам се да смо се, када смо учили комбинаторику, 
договорили са Нешом да сви сакупљамо новац и да попуњавамо лото тикете и онда смо 
на часу анализирали колика је вероватноћа да извуку наше бројеве и да ли је, на при-
мер, исплативије попунити више тикета са седам бројева или један са осмицом.
Гимназијски дани већини људи остају у најлепшој успомени, а ми смо имали додатну 
срећу да матурирамо пре почетка рата, сиромаштва и свих проблема који су потом 
уследили. Још већу срећу смо имали што су нам професори углавном били људи који 
воле и знају свој посао, а своје ученике цене и поштују. Неша нам је предавао у првој и 
другој години и на нашим личностима је оставио неизбрисив траг. После тога је престао 
да предаје нашем одељењу. Били смо разочарани. Неша је отишао, а математика више 
никада није била иста.

Душан Гвозденовић, генерација 1991.

Сц Ненад Лазаревић и мр Бранислава  
Бајковић-Лазаревић

Част ми је и задовољство да напишем неколико реченица о професору Милану Ча-
баркапи. Иако сам професора Милана лично веома волео и ценио као ђак (што се и 
дан-данас није променило), потрудићу се да пишем објективно и мислим да оно што ћу 
написати одражава мишљење целог мог бившег одељења. Добри професори су ретки. 
Допасти се гомили средњошколаца, а притом их и научити нечему, није мали подухват. 
Оне којима то полази за руком треба чувати као мало воде на длану.
Нема сумње да је један од управо оваквих, ретких професора, и мој бивши професор 
информатике Милан Чабаркапа. Оно што је професора Милана издвајало од осталих 
добрих професора јесте његов однос са ђацима. Он је познавао сваког ђака понаособ. 
Иако смо га сви веома поштовали као професора, често се чинило као да разред на 
њега гледа као на пријатеља или старијег брата. Умео је да се нашали са нама и да нас 
изгрди, да нас награди добром оценом или казни лошом, али шта год од тога било, увек 
смо знали да то ради из љубави. Имао је безгранично стрпљење за нас, а ми смо то стр-
пљење често умели да искушавамо. Понекад бисмо у томе и претерали, али смо знали 
да професор Милан није злопамтило. Увек је желео да из нас извуче оно најбоље, ра-
зумео је ђаке. Трудио се да прилагоди тестове и провере знања на начин који одговара 
ђацима, није желео да се бојимо оцена, једино му је било важно да што више научимо.

Милан Чабаркапа

Милан Чабаркапа
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Професорка Наташа Чалуковић већ деценијама се бави једним питањем са којим се су-
очавају људи широм света: како данас пренети интересовање, знања и дух модерне фи-
зике? Ово последње, нејасно дефинисано као што јесте, можда је и најважније, будући 
да модерна физика, за разлику од многих других наука, и није дефинисана предметом 
свог истраживања, већ приступом у истраживању. У том специфичном приступу лежи 
корисност савремених истраживања за друштво. Одговор професорке Чалуковић није 
само трансформисао наставу физике у Математичкој гимназији, већ је имао утицај у 
целој држави, па чак и много даље.
Изгледа да је савршенство достигнуто не када човек нема више шта да дода, већ 
када нема више шта да одузме. Речи Антоана де Сент Егзипериja као да су написане 
да опишу предавања професорке Чалуковић, где би најважније идеје увек биле украт-
ко и јасно изложене. Они који су имали срећу да физику уче директно од ње тада би 
били пуштени да сами откривају последице тих идеја. Међутим, окружење у коме би 
то откривали било је веома специфично: живели би у читавом екосистему који је она 
створила заједно са својим колегама. Њене књиге су синтеза најбољих приступа у свет-

ској литератури, унапређених и уклопљених тако да пред-
стављају ризницу примера и концептуалних питања, који 
вас приморавају да идеје сагледате из много углова. Њене 
збирке су пуне задатака на које су одговори обично кратки, 
али траже да мењате алате и своју перспективу док не нађе-
те добар начин да опишете проблем. Вероватно би и вели-
кани физике ХХ века, попут Ричарда Ф. Фајнмана и Пјотра 
Л. Капице, били срећни да сами дају такве задатке. Конач-
но, професорка Чалуковић негује подстицајну друштвену 
атмосферу, где су сви охрабрени да дискутују, објашњавају 
и размењују идеје. Друштвена размена настави, физици, па 
и самој науци додаје читаву нову димензију, обогаћује ис-
куство, оснажава личности, и омогућава пројекте какве као 
појединци никада не бисмо сами реализовали.
Ова четири елемента преносе заједно и још једну велику 
лекцију, која се не може написати речима: они преносе дух 
физике и ентузијазам за свет који нас окружује. Ученици 
које је професорка Чалуковић изложила овим елементима 
покренули су један талас који данас путује читавом плане-
том и преноси даље идеје и атмосферу, некада заробљену у 
учионици Математичке гимназије.

Никола Шибалић,
студент докторских студија Одељења за физику 

Универзитета у Дараму,
Уједињено Краљевство

Наташа Чалуковић – професор са питањем

Мр Наташа Чалуковић

Наташа Чалуковић са олимпијцима Огњеном Илићем и 
Дејаном Розгићем у Шпанији, 2005.

Када је на крају четврте године требало да одлучимо ког професора желимо да позо-
вемо на матурско вече, цео разред се сложио да позовемо професора Чабаркапу. Није 
било дилеме, био је наш омиљени професор. И данас када га сретнем, он се распитује 
за све нас, прати како се даље развијамо и искрено се радује нашим успесима. Остао је 
наш професор и пријатељ чак и када смо напустили школске клупе и постали одрасли 
људи.
Милан Чабаркапа је један од ретких добрих професора; он је и много више од тога. Он 
је професор који се носи у срцу дуго након одласка из школе и због кога школски дани 
остају у лепом сећању, један од оних које ђаци обожавају, диван човек јединственог 
кова.

Вукашин Стојисављевић,
студент докторских студија Универзитета у Тел Авиву
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Још се сећамо тог дана када је ушао на наш први час у 
Математичкој гимназији, наш разредни, професор Срђан 
Огњановић. Није уливао страх, можда због оног његовог 
стално присутног карактеристичног осмеха. Међутим, ми 
смо према њему увек имали велико поштовање и дивље-
ње. Сви смо ми чули за то име, коаутор је, између осталог, 
свих уџбеника и збирки из предмета Анализа са алгебром 
за Математичку гимназију, одакле смо вредно радили 
задатке. Ипак, он је увек имао и неки додатни проблем, 
да нас подстакне да размишљамо, да будемо креативни. 
Отворио би своју торбу, извадио своје „жуте папире“ и кре-
нуо да диктира нови изазов... И трка би почела! 
Увек нас је одушевљавала његова систематичност, не-
опходна математичка прецизност, лакоћа долажења до 
решења и, наравно, његов као шестаром нацртан круг на 
табли. С уживањем је предавао и његова љубав према про-
фесији и математици нас је мотивисала да и ми кренемо 
стопама преношења знања.
Али, осим математичких таутологија од првог дана, учио 
нас је и таутологијама живота. Бити праведан, трудити се 
да будеш најбољи, али најбитније је било увек дати све 
од себе, не одустајати! Исто тако било је важно дружити 
се, смејати се, схватати све као забаву и увек смо знали да 
имамо његову подршку.
Срђан Огњановић је наш професор, наш разредни, а потом 
и директор и заувек наш верни пријатељ.

Ана Ђурђевац, студент докторских студија 
на Слободном универзитету у Берлину

Милица Мисојчић, професор Математичке 
гимназије  

Генерација 2008. године

Наш разредни, професор Срђан Огњановић

Срђан Огњановић са својим одељењем 4а 
на прослави пет година матуре

Генерација матураната 1980. на прослави 35. година матуре са директорима:  садашњим Срђаном Огњановићем и 
некадашњим Миланом Распоповићем
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Некада ђаци – данас Математичке 
гимназије амбасадори 

Школа која се воли

У години у којој Математичка гимназија прославља пола века трајања, пред све нас 
који чинимо или смо чинили ту школу поставља се важан задатак – осврнути се 
иза себе и са временске дистанце оценити вредност минулих деценија. Да ли смо 

током тих 50 година само опстaли? Да ли деценије за нама гарантују даље трајање и 
напредовање? 
Током 50 година постојања Математичка гимназија је однеговала довољан број тале-
ната да би нам само за сабирање њихових личних успеха била потребна посебна мо-
нографија. У овој јубиларној години поменућемо имена неких од њих, дубоко свесни 
чињенице да тај низ успешних, квалитетних и изузетних људи никада не може стати на 
странице једне књиге, а камоли једног поглавља. 
Када смо, за потребе израде ове монографије, питали наше бивше ученике да само 
једном речју опишу Математичку гимназију, најфреквентније речи су биле изузетна, 
елитна, јединствена, узорна, истрајна. Шахисткиња Алиса Марић* Математичку гим-
назију описала је као школу која се воли. Када добијете једну овакву оцену сопственог 
трајања и вредности, не можете а да не помислите да сте на правом путу и да би наред-
них 50 година требало трасирати идејама изузетности и јединствености, али и љубави 
– љубави према науци, према професору, према друговима. 
Следеће питање тицало се евоцирања драгоцених успомена из ђачких клупа – чега се 
најрадије сећају када се низ временску осу трајања врате у Математичку гимназију? 
Ранко Лазић** издваја професора Зорана Каделбурга и аксиоматску еуклидску геоме-
трију. 
Влатко Ведрал*** као највећу фасцинацију својих ђачких дана дозива у сећање физику: 
Ту сам први пут научио да може да се крене од Њутновог закона (F=ma), да се дода 
мало статистике и изведе једначина за идеални гас (pV=NkT). Први пут сам тада 
схватио да наука може да повеже макро и микро светове. 
Душана Стипановића**** сећања враћају у клупе библиотечке читаонице: 
 У тим годинама, у слободно време, сатима седети у руској читаоници или библио-
теци и претурати по часописима и књигама, са ове временске дистанце – изгледа 
импресивно. 
За Андреја Јандрића***** највећа вредност понета из Математичке гимназије јесу при-
јатељи са којима је и данас остао у контакту. 
Часови хемије професора Василија Чиче Јовића по мишљењу Златка Филиповића****** 
носе епитет чувени, али он у срцу брижљиво негује и успомену на трубаче које су дове-
ли последњег дана школе у Математичку гимназију, као и фудбалске турнире на којима 
је ваљало показати да и математичари умеју да играју фудбал. 

*Према постигнутим резултатима, Алиса Марић је најбоља југословенска и српска шахисткиња свих 
времена. Једно време била је министарка омладине и спорта у Влади Рeпублике Србије.

**Ранко Лазић је докторирао на Оксфордском универзитету. Ванредни је професор рачунарства на 
Универзитету у Ворику (University of Warwick).

***Влатко Ведрал је професор на Оксфордском универзитету и Универзитету у Сингапуру. 

****Душан Стипановић ради на Универзитету Илиноиса у Урбана-Шампејну(Associate Professor, Coordi-
nated Science Laboratory and Systems Engineering, University of Illinois at Urbana–Champaign), и као гостујући 
професор на Катедри за сигнале и системе Електротехничког факултета у Београду.

*****Андреј Јандрић је доцент на Одељењу за филозофију Универзитета у Београду.

******Златко Филиповић је докторирао на Империјал колеџу у Лондону. Тренутно ради за Швајцарску 
инвестициону банку у Лондону, где са групом младих, талентованих људи прави математичке моделе за 
трговање финансијским дериватима.

Др Алиса Марић

Др Ранко Лазић

Др Влатко Ведрал

Др Душан Стипановић
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За Алису Марић сећање на школске дане обојено је интензивним сећањима на часове 
и изостанке, дружења и још више дружења, на добре оцене и страх од мање добрих 
оцена. Алисиним успоменама из Гимназије ипак доминира једна емоција – осећај по-
носа када је шаховска екипа донела у школу победнички пехар са Првенства средњих 
школа Београда у шаху.
Математичка гимназија је, без лажне скромности, утицала и на трасирање професио-
налног животног пута својих некадашњих ђака. 
О вредности и снази тог утицаја Боривоје Николић* каже: 
Математичка гимназија ме је научила како да учим, како да формулишем и решавам 
проблеме. Научила ме је да будем истрајан, јер у професионалном животу нема оду-
стајања од проблема. 
У тренутку када састављамо ову монографију, Влатко Ведрал је светски познати веома 
цитирани научник из области квантне физике. Његов професионални пут осветљен је 
зрацима знања Математичке гимназије: 
Негде пред крај четврте године гимназије један од професора нам је рекао да је сада 
наше знање еквивалентно знању са прве две године студија било ког природно-мате-
матичког смера. Тада му нисам веровао, али испоставило се потпуно тачно... 
Из угла својих професионалних достигнућа, Душан Стипановић подсећа и на значај 
очувања и неговања традиционалних вредности Математичке гимназије, као и актив-
ног укључивања афирмисаних научника у рад не само школе већ и факултета:
Док сам био ђак, било ми је лепо да гледам како се бивши ђаци враћају у Математич-
ку као професори. Ову лепу традицију сам и сам наставио тако што сам гостујући 
професор на ЕТФ-у.
Душаново мишљење дели и Бобан Величковић,** који, подсећајући да Србија заузима 
врло високо место на листи земаља познатих по тзв. одливу мозгова, подстиче бивше 
ученике да се сете улоге коју је Математичка гимназија одиграла у њиховом интелекту-
алном формирању: Ми који смо имали привилегију да идемо у Математичку гимнази-
ју имамо обавезу да то узвратимо школи, младим нараштајима и себи и да радимо 
са младим људима из школе.
Доценту на одељењу за филозофију Универзитета у Београду Андреју Јандрићу четири 
године проведене у Математичкој гимназији оставиле су дубок траг на професионално 
бављење филозофијом: 
Научио сам да инсистирам на прецизности, као и да негујем аналитички приступ 
у решавању различитих интелектуалних проблема и процењивању теорија и аргу-
мената. 
Ранко Лазић кратко и јасно закључује да његовог професионалног живота на Оксфорду 
не би ни било без Математичке гимназије, док Златко Филиповић сматра да га је ова 
школа научила задовољству, уживању у атмосфери паметних, интелигентних и све-
страних људи. 
Ненад Божидаревић*** посебно наглашава да је Математичка гимназија и њему и ње-
говим друговима омогућила да постану врхунски стручњаци и да се баве пословима 
које, изнад свега, воле: Иако то можда нисмо умели да ценимо, па смо радије кукали, 
чињеница је да су нам одлични професори, као и само окружење, помогли да пројуримо 
кроз студије и пронађемо се у својој струци.
Попут Ненада, и Реља Аранђеловић**** ставља Математичку гимназију на, како каже, 
почетак ланчане реакције у којој и данас ужива: Научне основе које сам поставио у 

*Боривоје Николић ради на Универзитету Беркли у Калифорнији (National Semiconductor Distinguished Prof-
fesor of Engineering).

**Бобан Величковић је професор математике на Универзитету у Паризу Дени Дидро.

***Ненад Божидаревић је дипломирао на Рачунарском факултету у Београду. Радио је за компанију Фејсбук 
у Калифорнији и Канади. Данас ради у седишту те компаније у Сан Франциску.

****Doctor of Philosophy (DPhil), University of Oxford. Реља Аранђеловић ради као Postdoctoral research as-
sistant у две институције у Паризу: École normale supérieure и Institut national de recherche en informatique 
et en automatique (INRIA). У тренутку објављивања монографије биће на новом радном месту Research 
Scientist у Google DeepMind.

Др Андреја Јандрић

Др Златко Филиповић

Др Боривоје Николић

Др Бобан Величковић
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Математичкој гимназији олакшале су ми период адаптације (на Кембриџу) и омогу-
ћиле да од самог почетка у потпуности пратим наставу на факултету. 
Математика и шах се прожимају, отуда је по сведочењу Алисе Марић Математичка 
гимназија поставила основе њене шаховске игре: И другим професионалним изазови-
ма приступила сам користећи чврсту логику, што бољу процену и упорност ради 
остварења циља.
А циљеви које су остварили ови успешни људи блиски су циљевима о којима сањају 
и маштају неки нови, Андрићевим речима казано, мали људи. Тим малим људима са 
страница ове јубиларне монографије обраћају се они који ову школу носе у срцу, а 
који су образложили због чега је Математичка, по њиховом мишљењу, добар избор за 
наставак школовања. 
Немања Спасојевић* неком будућем ђаку Математичке гимназије даје врло јасан савет: 
Ако је неко заинтересован за науку, онда је Математичка дефинитивно најбоља 
школа на свету! Једним делом због професора, а другим, великим, због ученика са који-
ма је част седети у истој клупи. 
Немањино мишљење дели и Предраг Миленовић,** који такође инсистира на значају 
дружења са онима који деле слична интересовања: Контакт са великим бројем инте-
лигентних ученика подстиче ка сталном напретку и развоју. 
На Немањином и Предраговом трагу је и Душан Стипановић када каже:
Мислим да је атмосфера слободног интелектуалног размишљања, тако карактери-
стична за Математички гимназију, нешто изузетно вредно што би сваки ђак тре-
бало да научи што раније.
Иако не пренебрегава значај другарске атмосфере, Златко Филиповић подсећа будућег 
ђака Математичке гимназије и на професоре: 
Професори у Математичкој још уживају у свом раду и подржавају децу у независном 
и критичком размишљању. У већини школа широм света, такав начин размишљања 
се у корену сече. 
Боривоје Николић лапидарно поручује: Ако желиш да будеш најбољи у томе што ра-
диш, Математичка је школа за тебе. 
Реља Аранђеловић за будућег ученика Математичке гимназије има савет који је, како 
каже, проверио и потврдио у својој интернационалној пракси: Знање које може да се 
стекне је одлично и, верујем, међу најбољима у свету за гимназијски ниво.
Савет Алисе Марић усмерен је такође на будућност оних који бирају средњу школу: 
Уколико волиш математику, желиш себи да постављаш нове изазове, да стално 
учиш и никада да не одустајеш, Математичка гимназија је права школа за тебе. 
Ђаку Математичке гимназије сва врата су отворена.
Та врата великог и лепог, никада до краја истраженог света науке морала би и у наред-
ним временима остати отворена за све наше будуће ђаке. Под притиском свакодне-
вице, сталних промена и реформи образовног система, с правом се питамо како ће у 
будућности изгледати наша школа? Да ли ће и у наредних 50 година она бити место 
где професор са љубављу и посвећеничким жаром обавља свој чаробни посао, а деца 
уче да воле науку и радују се одласку у школу? Да ли ће на адресу Краљице Наталије 
37 и даље стизати писма са наших и страних универзитета у којима се, са искреним 
пијететом, нижу речи захвалности због сјајних умова које смо им препустили? О својој 
визији будућности Математичке гимназије, која би била вредна једнако као прошлост, 
говорили су и наши бивши ђаци. 
Реља Аранђеловић сматра да је успешна будућност загарантована уколико школа на-
стави традицију одабира одличног наставног кадра и високог критеријума за пријем 
ученика. Реља, такође, додаје: Надам се да ће гимназија наставити да функционише 

*Немања Спасојевић је Director of Data Science, Lithium Tehnologies.

**Предраг Миленовић (Doctor of Sciences, ETH Zurich) радио је на Универзитету у Флориди, а своју научну 
каријеру наставио је у ЦЕРН-у.

Др Ненад Божидаревић

Др Реља Аранђеловић

Др Немања Спасојевић

Др Предраг Миленовић
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као и раније, уз својеврсну аутономију која јој омогућава да сама кроји свој наставни 
програм прилагођен ученицима заинтересованим за науку. 
За Предрага Миленовића, залог будућности Математичке гимназије лежи у сталној 
едукацији наставника и модернизацији наставних метода. Предраг такође подсећа да 
би сваки професор требало да настоји да развија код ученика њихову самосталност и 
практичан приступ решавању научних и инжењерских проблема. 
Говорећи о будућности Математичке гимназије, Немања Спасојевић инсистира на оно-
ме што је чини јединственом: Надам се да се школа неће много изменити и да ће и 
даље сачувати присност између професора, ђака и науке. 
Ранко Лазић занимљиво опажа: Надам се да ће Математичка одолети људима чија се 
математика своди на ранг-листе и проценте. 
Промишљајући будуће дане своје школе, Златко Филиповић подсећа и на оно што је за 
нама: 
Као и много пута у прошлости, разни системи и људи пробаће да успоре и оспоре 
Математичку и направе је обичном школом. Надам се да ће се, као и у прошлости, 
увек наћи мудри људи који ће успети да је задрже на путу који је започео пре 50 го-
дина. 
У светлу својих научних истраживања о могућем путовању у прошлост, Влатко Ведрал 
се отиснуо и у не тако далеку будућност: 
Врло је важно припремити децу на свет у коме ће они живети као одрасли. Људска 
креативност је наша јединствена врлина, нешто што роботи никада неће моћи да 
произведу. Потенцирајмо је још више.
У исцртавању мапе нашег будућнег кретања имамо полазну тачку – сачувати при-
сност између професора, ђака и науке, а добили смо и тачку којој стремимо – развија-
ње креативности као јединственог људског потенцијала. Намера нам је да се са великом 
одговорношћу и стваралачким ентузијазмом упутимо ка тој тачки. Казано речником 
савремене постмодерне културе – To The Future and Beyond!

Анђелка Петровић

Боб и санке 
Зимска олимпијада је у току (1980). Једног дана Бобан* се појављује у школи са ор-
топедском крагном. И необично је миран, а Манас каже: „Кад је био боб!“ Ми смо 
у чуду, ништа не капирамо. „Играли смо се боба и санкања, а Бобан је био боб и ми 
смо га носили и трчали низ падину...“ Срећом, он је сада један од великих научника.

*Проф. др Бобан Величковић, Универзитет у Паризу 7.
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Радити у школи од посебног националног ин-
тереса носи са собом велику одговорност. Од-
говорност се састоји у томе да наставник мора 
бити изузетан педагог, методичар, и надасве, 
особа која је увек спремна да се ухвати укоштац 
са питањима и проблемским задацима које пред 
њега стављају обдарени ученици. Наставнико-
ва улога је, пре свега, у неговању и усмеравању 
учениковог талента. Стално унапређивање, уче-
ње, константан рад и истрајност одлика су како 
наставника тако и ученика Математичке гимна-
зије. Ова школа је по много чему посебна и је-
динствена, али пре свега, јединствен је и специ-
фичан однос између наставника и ученика.
Многи би у овом тренутку поставили питање по 
чему се однос између наставника и ученика у 
Математичкој гимназији разликује од тог истог 
односа у другим школама. Одговор је једноста-
ван – тај однос се заснива на љубави, поштовању, 
међусобном уважавању и разумевању. Међутим, 
ове одреднице нису само општа места која што 
се више понављају губе смисао. А да је заиста 
тако, говоре како наставници Гимназије, тако и 
ученици ове школе, који јој се увек радо враћају. 

Душица Антанасковић

Однос наставник – ученик 
у Математичкој гимназији

Наташа Чалуковић, наставник физике

Однос ученика и професора вероватно је нај-
битнија карика у ланцу успеха, квалитета и по-
пуларности ове школе. Подразумева се да су 
ученици посебно надарени и да су професори 
сјајни стручњаци који могу да раде са тако па-
метном и заинтересованом децом. Резултати 
рада, међутим, не би били ни приближно аде-

Пред одбојкашку утакмицу између 
ученица и професорки

Наташа Каделбург са ученицима Стефаном 
Анђелковићем и Огњеном Марковићем

Државно првенство из физике, 2005. Наташа Чалуковић 
са ученицима

По завршеном турниру у фудбалу 2016.

кватни могућностима једних и других (тј. фан-
тастични) када између ученика и професора не 
би постојало обострано уважавање, разумевање, 
поштовање, па и искрено пријатељство. Баш због 
таквог односа, ја сам још у ђачко доба пожелела 
да се вратим у Математичку гимназију као про-
фесор. Моји професори из Гимназије то су ми и 
омогућили и ја се већ преко 35 година трудим да 
одржавам традицију. 
Кад чујем име Математичка гимназија, прво ми 
реагује СРЦЕ, јер ја гимназију, пре свега, волим. 
Математичка је један од неколико најважнијих 
појмова у мом животу. РЕЧ која ме асоцира на 
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ову школу је ОСМЕХ. Осмех, зато што што он иде 
уз све оно што подразумевам под појмом Мате-
матичка гимназија – деца, посао који се бескрај-
но воли, успех, победа, дружење, пријатељство, 
ведра атмосфера, сарадња и разумевање.
Увек ћу се сећати ДЕЦЕ. Били су сјајни ђаци, ве-
ома паметни, многи невероватно интелигентни, 
много су знали, а сви су носили сву лепоту дечи-
јег у себи: доброту, поштење, невиност, жељу за 
игром, дружењем, жељу да буду вољени и маже-
ни... Сећаћу се, наравно, и многих духовитих ко-
ментара и упадица, и таква духовитост својствена 
је само посебнима. Најтежи изазов је парирати 
ђацима ове школе знањем и памећу, налазити 
праве одговоре на њихова питања. Буквално сва-
ке године појави се понеки ђак који пита нешто 
ново и често се зачудим како нико раније то није 
уочио и питао и како мени самој није тако нешто 
пало на памет. Све то ме је годинама и деценија-
ма гонило да стално учим, много мислим и тако 
изграђујем имиџ доброг професора.
Поносна сам на чињеницу да сам углавном 
успевала да парирам ученицима и тако изгра-
дила ауторитет, то је потврда мог знања и моје 
стручности. Поносна сам и на чињеницу да ме 
ученици воле, то је показатељ мојих људских 
вредности... 

Станка Матковић са ученицама

Станка Матковић са ученицом

У ишчекивању резултата такмичења из физике 
Наташа Чалуковић са ученицима

решења, како у науци тако и у животу. Понекад 
то није лако, показују отпор и љутњу, али увек их 
подсећам да човек треба да разуме друге и пра-
шта им, као и да учи на својим грешкама. Тражи-
ти ефикасна и елегантна решења основни је циљ 
приликом решавања задатака из програмирања, 
али исто тако и у животу.
Срећна сам када препознам резултате мог уло-
женог труда у сваком смислу. Поносна сам када 
наши ђаци заблистају на такмичењима и у нај-
престижнијим школама. Ентузијазам који они 
поседују, њихова енергија и жеља за успехом 
дају ми снагу и пружају велико задовољство у 
послу. Надам се да сам успела да заслужим сву 
добру енергију, снагу и вољу коју добијам од 
својих ђака, и увек сам им захвална на томе. По-
себно се радујем сваком сусрету са бившим ђа-
цима, радујем се њиховим животним успесима 
и срећна сам што, без обзира на године које су 
прошле, приликом сусрета осетимо нашу енер-
гију. Срећна сам што своје искуство и знање по-
клањам тако дивној деци, која ми заузврат дају 
трунчицу своје младалачке снаге и захваљујући 
њима се осећам јаче и млађе.
Бити срећан у животу није лако, а знамо да мале 
ствари чине срећу. Трудим се, и увек ћу то ради-
ти, да своје ђаке научим да увек постоји разлог 
за срећу и задовољство. Стрпљење и упорност 
увек доводе до резултата. Имам срећу да радим 
са децом која добро разумеју филозофију живо-
та, и која надасве воле математику.

Станка Матковић, наставник информатике

Однос са ученицима у нашој школи базира се 
првенствено на поштовању и разумевању. Уче-
нике доживљавам као будуће интелектуалце и 
трудим се да пронађем начине да им боравак 
на мојим часовима пружи задовољство. Увек 
сматрам да је похвала и подстрек добар пут за 
превазилажење неких тешких тренутака који су 
неминовни. Никада не заборављам да су они у 
животном периоду када им њихова младост даје 
снаге за остваривање жељених циљева, али их 
исто тако доводи у разна искушења, где се не 
могу увек лако снаћи. Искреним и отвореним 
односом превазилазимо потешкоће на које на-
илазимо. Као увек у животу, циљ се постиже ко-
рак по корак; покаткад је неки степеник тежак. 
Учим их да стрпљењем и истрајношћу проналазе 
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Сц Жељко Лежаја, наставник информатике и 
програмирања

Кад размишљам о школи и обра-
зовном процесу који се у њој од-
вија, увек се намеће као питање од 
изузетног значаја однос наставни-
ка и ученика. Тај однос је свака-
ко можда и најважнији у процесу 
образовања, а у Математичкој 
гимназији – један од темеља ове 
школе. Рад са талентованим уче-
ницима захтева увек спремног на-

ставника, пуног знања и воље да изведе наставни 
процес. Тај однос почива на узајамном пошто-
вању и разумевању. Професор у Математичкој 
гимназији мора непрекидно да се усавршава, 
прати нове трендове и разуме потребе нових 
генерација ученика и стално размишља како да 
одоли новим изазовима. 

Осмех је нешто што краси ученике ове школе. На 
часовима увек има довољно коментара и шала 
које изазивају општи смех и ученици су много 
опуштенији за прихватање нових сазнања. Било 
да се ученици шале на свој рачун или рачун 
професора, и обрнуто, увек је присутно пошто-
вање и добра намера. Зато су резултати ученика 
и професора Математичке гимназије изузетни, 
јер заједно раде на истом послу, уз велико ува-
жавање, поштовање, разумевање и љубав према 
стицању нових знања. Кад почнете да радите у 
Гимназији као млад професор, а пре тога нисте 
били ученик ове школе, просто осетите да је све 
некако другачије у учионици од оног на шта сте 
навикли као ученик у школи коју сте завршили. 
Брзо прихватите тај осећај и даље га развијате и 
ширите. Навикнете се и просто сваки час са том 
изузетном, паметном и надареном децом чини 
да се и ви, као њихов наставник, осећате боље и 
успешније.

Кад чујем за успехе ученика Математичке гим-
назије, успешне студенте, професоре, научнике 
и све оне који су били у овој школи, не могу а да 
се не сетим мисли чувеног професора Вујића да 
смо сви ми наставници ту да би нас једног дана 
помињали као професоре изузетних ученика ко-
јима предајемо.

Морам само да кажем једну мисао, а њоме не 
бих желео никог да повредим, већ да искажем 
љубав и поштовање према ученицима Матема-
тичке гимназије и према самој Гимназији. Ни-
кад нисам радио у некој другој школи са другим 
ученицима (а сви наши ученици су сјајни у ма 
којој школи учили), али просто мислим да после 
оволико година рада у Математичкој гимназији 
не бих ни могао, те ми је жеља да свој настав-
нички рад и радни век завршим у овој школи са 
овим изузетним ученицима.

Стеван Гајовић, бивши ђак и садашњи 
наставник у Математичкој гимназији

Прво што ми пада на памет када размишљам 
о односу професора и ученика у Математичкој 
гимназији јесте сарадња и велико разумевање. 
Оно што посебно карактерише однос професо-
ра и ђака јесте то што су професори пријатељски 
настројени према ђацима, али са ауторитетом, 
тако да се у исто време постиже пријатна и радна 
атмосфера, у којој је најбоље радити. Пошто ме 

Сц Жељко Лежаја

Кина, 2014. Жељко Лежаја са ученицима

Др Соња Чукић и Стеван Гајовић

занима математика, професори математике су 
ми максимално помагали и створили су најбо-
ље услове за математички напредак, док сам са 
већином професора осталих области могао да се 
договорим о томе кад ћу испунити своје обавезе, 
без притиска и уз њихову подршку. Да бих био 
потпуно реалан, наравно да то није било могуће 
са свима, али број тих професора је врло мали и 
то не треба да квари слику о односу професора и 
ученика, то је нормалан део школовања.
Највише памтим нестандардни приступ часо-
вима професора. Логично, највише се сећам 
часова математике, где су професори излазили 
из оквира градива. На први поглед је тако било 
теже, међутим, на тај начин смо били у могућ-
ности да стекнемо мало ширу слику која би нам 
помогла да схватимо оно што је предвиђено гра-
дивом, а и нешто више. Овај приступ ме је изу-
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зетно мотивисао да се још више потрудим и да 
више научим и био је много занимљивији него 
да се стандардно предаје. Далеко од тога да су 
професори математике једини овако предавали, 
било је још доста професора који су се трудили 
да нас анимирају и науче на најбољи могући на-
чин, али немам простора да их набројим све, чак 
и нема потребе, ти професори су оставили до-
вољно јак утисак, тако да ће их се свако коме су 
предавали вероватно сетити. 

Најтежи изазов ми је био да добијем 5 из физике 
и енглеског језика, као и да устајем рано ујутру 
за часове у првој смени. Поносан сам најпре на 
то што сам у Гимназији стекао велики број изу-
зетних пријатеља. Поносан сам и на то што ми у 
сећању на Гимназију остаје безброј лепих и дра-
гих успомена. Мислим да то није само случај са 
мном и да зато многи бивши ђаци радо долазе 
да посете школу када имају прилике. Што се тиче 
математике, поносан сам на то што су професори 
који су нам предавали редовну и додатну наста-
ву „извлачили“ максимум из нас, што су нам увек 
припремали нове изазове, којих се нисмо пла-
шили, већ смо били мотивисани да се са њима 
суочимо најбоље што можемо, и то је резултира-
ло великим напретком током школовања, чиме 
су нас на најбољи могући начин припремили за 
даљи рад математике у животу. И, наравно, по-
носан сам што сам ђак Математичке гимназије!

Мр Војислав Пантић, наставник математике
Био сам ђак Математичке гимназије у време 
када се Београд дрмао у ритму новог таласа. 
Наш садашњи директор, проф. Срђан Огњано-
вић, одлазио је на концерте у СКЦ, а ми смо обо-
жавали да му не дамо мира када бисмо га спа-
зили: на сваких 10 минута би неко од нас прошао 
поред њега да му се нехајно јави. А онда, годи-
нама касније, задесио сам се у обрнутој улози на 
концерту групе Смак на Ушћу – моји ђаци, Си-
мон Стојковић и друштво, пронашли су ме самог 
у гомили и ухватили ме да ђускам са њима током 
целог концерта. У школи, однос између учени-
ка и професора одувек је био испуњен великим 
узајамним поштовањем, као и заједничком же-
љом да учимо једни од других. Изван зграде За-
дужбине Персе и Ристе Миленковић, овај однос 
обележава љубав према истој музици, филмови-
ма, књигама, исти хумор, и иста места на којима 
се срећемо. 

На крају једне школске године, са генерацијом 
која је матурирала 2015. године, остала ми је 
цела област инверзије за последњи двочас. Ре-
као сам им да ће предавање трајати мало дуже, 
а да ћемо наставити када се поново видимо у 

септембру. Ипак, никоме се није журило. После 
два школска часа, ђаци су сами изашли из клу-
па, примакли столице и окружили таблу, као да 
смо на неком неформалном дружењу. Кренуле 
су идеје и од њих – полако смо заокруживали 
целу област, не обазирући се на време. Када 
смо све завршили, погледао сам на сат – остали 
смо у учионици два сата дуже! „Мислим да ћу 
овде стати“, рекао сам као и увек. Изашао сам 
из школе опчињен њиховом жељом за знањем 
„сад и одмах“, када школски час престаје да 
буде прописана обавеза, и постаје само нова 
прилика да се даље хранимо дивним укусима 
математике.

Рад у Математичкој гимназији је стални изазов. 
Најпре, био је то позив мог некадашњег профе-
сора анализе Срђана Огњановића и мог другара 
из гимназије (а тадашњег директора) Владе Дра-
говића – да се вратим на место где сам остварио 
љубав према математици. Да ли ћу оправдати 
њихово поверење? Помислио сам на све моје 
дивне професоре којих више нема – Ђерку, Тму-
шу, Мају – и оне које ћу сретати у зборници, или 
на школским прославама. Јесам ли достојан да 
наставим њихову мисију? Други велики изазов 
била је понуда да радим са менторским одеље-
њем. Био сам застрашен! Хоћу ли моћи да им 
дам онолико знања колико траже? Да им одго-
ворим на сва питања? Али убрзо сам схватио да 
одговори нису важни – да их заправо тражимо 
заједно, дискутујући о невероватним стварима, 
откривајући нова чуда чак и у задацима поста-
вљеним још у Еуклидовим Елементима. 

Поносан сам на њихове медаље, испуњавају оно 
о чему је моја „шуварица“ генерација (углав-
ном) само сањала. Поносан сам што им никад 
није доста рада и нових знања. Али поносан сам 
и што у математици нису затворени, што је она 
само једно од њихових бројних интересовања, 
на путу да постану комплетни људи који имају 
високе естетске критеријуме и умеју да цене нај-
виша културна достигнућа. 

Др Војислав Пантић и Мирјана Ивановић
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Др Вeснa Тодорчевић, професор математике

Билa сaм ђaк oвe шкoлe oд 1989. дo 1993. Тo су 
билe тeшкe гoдинe. Крajeм другoг рaзрeдa oкo 
нaс сe уздигao тajфун сoциjaлних и eгзистeнци-
jaлних aпсурдa нoсeћи прeд сoбoм врeднoсти 
и свe нaшe aксиoмe, кojимa смo грaдили свeт 
oкo сeбe. A ми смo oстaли у срeдишту тajфунa, 
сaчувaни од свaкoг пoсрнућa, у њeгoвoj тиши-
ни, сaмo зaхвaљуjући aтмoсфeри и пoсeбнoj ми-
крoклими нaшe шкoлe, кoja нaс je штитилa oд 
свeгa штo je витлaлo спoљa. Млaди, мeнтaлнo 
изузeтнo jaки, ми смo бaш тaдa буjaли. Имaли 
смo нeсaвлaдиву eнeргиjу и жeљу дa учимo, 
грaдимo сeбe, живимo jeднoг дaнa дoбaр жи-
вoт и мeњaмo свeт. Прoфeсoри су вoлeли нaш 
нaбoj рaдoзнaлoсти, живoтнe рaдoсти и, штo je 
нajвaжниje, пoштoвaли су нaс кao људe. Улaзили 
су нa чaс увeк нaсмejaни и инспирисaни. Дивни 
људи су нaм прeдaвaли: Жикa Joксимoвић, Сaвa 
Крстић, Милaн Митрoвић. Учили су нaс дoбрoм 
укусу, истини и лeпoтaмa мaтeмaтикe oстaвљajу-
ћи нaс нeoмeђeнe и слoбoднe. Гoвoрили свojим 
примeрoм: штo je чoвeк слoжeниjи и мултиди-
сциплинaрниjи, дoмeт му je вeћи у свeму. Ужи-
вaли смo слушajући њихoвa прeдaвaњa, кoja су 
увeк билa зaчињeнa нeкoм шaлoм, нeoбичним 
нaзивoм тeoрeмe или aнeгдoтoм o пoзнaтoм 
мaтeмaтичaру, пo кojeм смo пoслe jeдни други-
мa дaвaли нaдимкe. Мaдa им ниje билo лaкo сa 
нaшoм дуaлнoшћу, jeр били смo сa jeднe стрaнe 
oдгoвoрни и oбaзриви, a сa другe стрaнe нeмир-
нoг и луциднoг духa, кojи би oдмaх сaдa и свe. 
Прaвили су oд нaс мaлe истрaживaчe кojи ћe сe 
ускoрo хрaбрo oтиснути нa свoja живoтнa пу-
тoвaњa, нeпрeстaнo нaс пoбуђивaли грaдeћи 
у нaмa oдлучнoст нa успeх. Били су тoпли и 
духoвити, хaризмaтични и вeрoвaли су дa свe 
мoжeмo. Рaзумeли су дa нaмa трeбa кoмплeтнa 
слoбoдa и дa jeдинo тaкo мoжeмo пoстaти кoм-
плeтнe личнoсти, кojимa je нaпрeдaк суђeн. A ми 
смo били вeсeлa зajeдницa oтвoрeних млaдих 
људи, кojи су трaгaли зa лeпим, истинитим и 
дoбрим сaдржajимa, мeђусoбнo их дeлили и 
рaзмeњивaли, нeпрeстaнo прeиспитуjући сeбe 
и свeт oкo сeбe, пoдупирући jeдни другe. Тoликo 
тoгa нaм je билo вaжнo нa плaнeти: и филмoви и 
чaсoписи и кoнцeрти и фeстивaли и сajaм књигa и 

излoжбe. Нaш слoбoдни дух лeтeo 
je висoкo. Пoлa мoг oдeљeњa oти-
шлo je дaлeкo, у нeки прoстрaниjи 
свeт, и тaмo су дaнaс eкспeрти у 
рaзним oблaстимa: прoгрaмeри, 
aрхитeктe, филoзoфи, мoлeкулa-
рни биoлoзи, рeжисeри, нaрaв-
нo и мaтeмaтичaри. Шкo лa 
нaм je дaлa рaзнoбojну пa-
лe ту мoгућнoсти и ми тaкo 

сaт кaни, нaучeни нa прoмeнe и динaмич-
ни, бojили смo свoj пут бojaмa сa тe пaлeтe.
Шeст гoдинa кaсниje пoчeлa сaм дa рaдим кao 
прoфeсoр у Гимнaзиjи. Сeдaм гoдинa, дo 2006, 
држaлa сaм aнaлизу, гeoмeтриjу, линeaрну aл-
гeбру, вeрoвaтнoћу, трудeћи сe дa будeм aутoри-
тeт и инспирaциja ђaцимa, нa нaчин нa кojи су 
нaмa били Жикa, Сaвa и Милaн. Билa je милинa 
рaдити сa дeцoм кoja су мe тoликo пoдсeћaлa нa 
нaс рaспoрeђeнe у клупaмa, aли сaм сaдa билa 
сa другe стрaнe, сa днeвникoм у руци. Билo ми 
je нeoбичнo. Тeк тaдa сaм схвaтилa кoликo сe 
oзбиљнo спрeмa прeдaвaњe кojим ћeш oмaђи-
jaти ђaкe и oстaвити их зaпитaнe и нaсмejaнe. 
Буднe, прeпaмeтнe oчи ширoм oтвoрeнe ин-
спирисaлe су мe нa нeoбичнa прeдaвaњa и нoвe 
мeтoдe и нaчинe нa кoje ћу увeсти нeки пojaм 
или oбjaснити зaштo je нeкa тeoрeмa вaжнa, 
a истoврeмeнo и лeпa. И зaштo je вaжнo дa дo 
писмeнoг прoвeжбajу стoтинaк зaдaтaкa. Oбич-
нo сaм нa првoм прeдaвaњу у свaкoм oдeљeњу 
спрoвoдилa aнкeту – Дa ли нeкo свирa нeки му-
зички инструмeнт? Кoja им je oмиљeнa књигa, 
филм, прeдстaвa...? Тo je биo нaчин дa их бoљe 
упoзнaм, упaмтим им имeнa. Билa сaм из-
нeнaђeнa кoликo њих je свирaлo и лeпe књигe чи-
тaлo. Вoлeлa сaм дa им причaм причe o пoзнaтим 
мaтeмaтичaримa. Oмиљeни су им били Eвaрист 
Гaлoa и Лeoнaрд Ojлeр. И, нaрaвнo, трaжилa сaм 
нeки нивo знaњa. Чaк сaм билa и стрoгa. Држaлa 
сaм тaj нивo, jeр су oни тo зaслужили, oнaкo вр-
цaви, зaинтeрeсoвaни, нe oстaвљajући прoстoр 
зa рутинскo прeдaвaњe, прeпуни питaњa, идeja 
и нoвих нaчинa зa рeшaвaњe нeкoг зaдaткa. У 
тoj рaзмeни oдрaстaли смo зajeднo, oни у млaдe 
људe, a ja уз њих у прoфeсoрку „мaтишa“, кaкo су 
гoвoрили. Прeд мojим oчимa рaсли су у дивнe 
витeзoвe и принцeзe, нaoружaнe знaњем, спрeм-
нe зa вeликa дeлa. Рaдoвaлa сaм им сe и диви-
лa. Зajeднo сa њимa рaстao je и мoj Лукa, кojи je 
шeст гoдинa прoвeo у Мaтeмaтичкoj гимнaзиjи. 
Тa трeћa улoгa, рoдитeљa ђaкa oвe шкoлe, билa 
ми je пoсeбнo дрaгa и употпунила je мojу љубaв 
прeмa Мaтeмaтичкoj гимнaзиjи, нajвaжниjoj ин-
ституциjи у мoм живoту.Др Весна Тодорчевић

На Санктпетербуршкој олимпијади 2005. године 
(слева надесно): Марија Јелић, Маја Кабиљо, 
др Милош Арсеновић, Милан Вукоје, др Весна 
Тодорчевић и Милош Ђорић
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И они су били ученици Математичке гимназије

Министри у Влади Републике Србије

Градоначелници Београда

Проф. др Александра Смиљанић

Проф. др Милан Божић

Проф. др Алиса Марић

Мр Ненад Богдановић
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Педесет година постојања... Пола века трајања 
кроз разна времена, разне друштвене и поли-
тичке прилике у земљи која је, како су нас учи-
ли, била земља у развоју и стално мењала имена. 
Мењала је називе и сама школа, али је кроз пола 
века трајања остало оно што се никада није ме-
њало – рад, таленат, поштовање, љубав, разуме-
вање, сарадња, дружење, победа.
Јединствена школа, школа од посебног нацио-
налног интереса за Републику Србију, годинама 
је градила атрибуте који јој данас припадају и 
које поносно носи. За ових педесет година посто-

јања школа је изнедрила генерације талентова-
них младих људи, будућих научника, професора, 
лекара... и сви би се они, ма где били и чиме год 
се бавили, стално враћали овој наизглед малој 
школи у једносмерној улици у центру града.
Толико успеха, медаља, победа... У чему се, за-
право, огледа суштина тајне успеха ове изузетне 
школе? Хоће ли и у будућности наставити ова-
квим темпом? Хоће ли имати снаге да се одупре 
свим недаћама и наставити да буде оно што јесте 
– најбоља школа у Републици Србији, а и шире?

Душица Антанасковић

Будућност Математичке гимназије – 
наредних 50 година!

Време испред нас – будућност Математичке 
гимназије из угла професора, 
бивших и садашњих ђака

Надам се да ће школа постати призната и позната и на међуна-
родном нивоу, са могућношћу размене ученика са најбољим светским 
школама, као и са гостовањима наших професора у свету и професо-
ра из света код нас. (Др Соња Чукић, бивши ђак и садашњи професор 
математике у Математичкој гимназији)

Волела бих да Математичка гимназија у будућности буде оно што 
је и данас, институција у коју се улази с осмехом, ентузијазмом и по-
штовањем, а из које се исто тако излази с осмехом, ентузијазмом и 
поштовањем, али и знањем и радошћу што сте у њој делили време и 
идеје са још много сјајних и успешних људи. (Милица Живановић, про-
фесор математике у Математичкој гимназији)

Математичку гимназију и за 50 година видим ту где је и сада, са ис-
тим ентузијазмом у пропагирању правих вредности. Не бих ништа 
мењала, што значи да школа и убудуће мора да се стално мења, мо-
дернизује, напредује у сваком погледу. (Јасмина Стошић, професор био-
логије и помоћник директора Математичке гимназије)
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Видим је истом као и у време кад сам био њен ђак, јер је то флагрант-
на њена особина – константан квалитет кроз време! Променио бих 
улазна врата, уместо безличних, пластичних, белих, поставио бих 
монументална дрвена каква јој и доликују као установи таквог рено-
меа. (Немања Стаматовић, бивши ђак и садашњи професор рачунарства 
и информатике у Математичкој гимназији)

Математичку гимназију видим и даље као место где ће ученици моћи 
да имају несметан напредак, где се радозналост неће гушити и где ће 
се неговати критичка мисао. Ипак, увек има појединости које би се 
морале променити. Једна ствар коју бих променио јесте придавање 
превеликог значаја такмичењима, која повремено преузимају примат 
у односу на само образовање. Стицање знања и формирање појединца 
увек би требало да буду на првом месту. На крају, сигуран сам да ће 
у наредних педесет година Математичка гимназија бити још боља. 
(Лука Милићевић, некадашњи ђак Математичке гимназије, носилац 
многобројних одличја са међународних такмичења и олимпијада)

У времену испред нас Математичка гимназија је на самом врху обра-
зовања, окупља паметне, младе људе, мотивисане и спремне за рад, 
будуће велике умове ове земље. Ту ће генерације учити, проширивати 
своје видике и сазревати.
Једино што бих променила јесте однос државе према талентованој 
деци која потичу из ове и других добрих школа. Мора им се у будућно-
сти знатно више пажње поклањати. (Маша Тиосављевић, ученица Iе 
одељења Математичке гимназије)

Надам се да ће наставити да постоји, али би требало да почне да 
се прилагођава променама које носи време. Мало више практичних 
знања и начина да се несумњива способност апстрактног мишљења и 
аналитичности коју наша деца имају преточи у способност да се то 
повеже са нечим практичним. (Мр Нина Алимпић, професор рачунар-
ства и информатике у Математичкој гимназији)

Верујем да ће Математичка гимназија наставити као и до сада, а да 
ће имати све већи значај и улогу у нашој земљи. (Марија Јелић, носи-
лац многобројних одличја са међународних такмичења и олимпијада, 
бивши ђак и садашњи професор Математичке гимназије)

50monografija_mg.indb   12150monografija_mg.indb   121 25.8.2016.   21.14.4025.8.2016.   21.14.40



У наредних педесет година видим Математичку гимназију као школу 
заинтересованих и надарених ученика, којима предају професори пуни 
ентузијазма и жеље да своје знање даље пренесу. (Алекса Милојевић, 
ученик Iд одељења Математичке гимназије, носилац многобројних од-
личја са међународних такмичења и олимпијада)

С обзиром на то да је школа састављена од 100 најбољих ђака Србије, 
волела бих да и они који не успеју да буду најбољи међу најбољима буду 
подстакнути да дају све од себе и постигну свој максимум. (Богда-
на Јелић, носилац многобројних одличја са међународних такмичења и 
олимпијада) 

Из угла ученика дошлих на школовање
Сећања на дане проведене у Математичкој гимназији

Почетак. Био сам у првом разреду обичне гимназије кад сам први пут чуо 
за Математичку гимназију. У то време нисам размишљао о преласку у ову 
школу. Одлуку сам на брзину донео по завршетку другог разреда. Кочница 
у томе је пре свега било моје слабо знање српског, односно српскохрватског 
језика. (Но касније се испоставило да су професори разумели ову моју те-
шкоћу и били су мало блажи у оцењивању.) На моју одлуку је доста утицаја 
имао мој смештај у Зрењанину, наиме био сам подстанар код једног стари-
јег брачног пара, и нисам имао најбоље услове за учење, а у Математичкој 
гимназији су спомињали могућност ученичког дома. У дому нисам добио 
смештај, али сам ипак успео да станујем на релативно добром месту за не 
превелике паре.
Нисам никад био навијач фудбала, али ми је било врло симпатично што је 
сваке године организована фудбалска утакмица између наставника и уче-
ника.

Посебне доживљаје сам имао на часовима пливања. У то време је моје пливачко умеће 
било слабо. Но из разлога што сам доста дуго могао да „пливам“ под водом, ипак сам 
био пребачен из групе непливача и полупливача у пливаче. Кад смо пливали за оцену, 
нисам могао издржати да препливам целу дужину базена, па сам се око пет метара 
пред крај зауставио ради одмора. Моји вршњаци су праснули у смех. Но како су сви 
који су препливали базен добили позитивну оцену (ако се не варам тројку), то ни ја 
нисам добио мање.
У то време још нисам пробао алкохолна пића. Ишли смо возом за Загреб, у посету та-
мошњој Математичкој гимназији. Ожеднео сам, а нисам понео довољно воде за пиће. У 
једном купеу су моји вршњаци тек отворили флашу Водке Виборове од 0,75 л. Нудили 
су ми. Мало сам гуцнуо. Онако пристојно. Почели су ме задиркивати, као, шта је, не 
смеш, можеш ти још, и тако даље. На то сам се наљутио и почео да пијем као други што 
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пију воду. Осталима је онда већ било криво што су ме задиркивали, па су викали: „Оста-
ви и нама!“ У флаши је остало веома мало вотке. Кад сам се вратио у свој купе, лако се 
могло приметити шта се десило. Професор Милан Милаков је тихо приметио: „Пропа-
шће ти јетра.“ Рекао је то најмирнијим, најобичнијим тоном, но имао је на мене много 
већи утицај него да ме је изгрдио. То је помогло да после две године оставим алкохол.
Домаће задатке нисам волео нарочито да пишем. Задатке сам углавном урадио, али не 
и написао. Због тога се професор Гаврило Вуковић посебно љутио на мене. На једном 
часу је рекао да ћу добити јединицу ако не пишем домаћи. На том часу дао је један те-
жак задатак за домаћи, који сам сасвим случајно неколико дана пре тога срео у једном 
математичко-физичком листу, и наравно тад и решио. Још није завршио цртеж на табли, 
кад сам саопштио резултат у виду питања: „Да ли је то тачно?“ Он се окренуо, погледао 
ме и видео да, иако не пишем, ја радим „домаћи“, те никад више домаћи од мене није 
тражио.
Колегијалност се највише огледала на часовима историје и социологије. Наиме, свако је 
углавном научио само једну лекцију, што смо претпостављали да ће професор – држећи 
се реда на који смо се навикли – питати. Али ако је због нечега дошло до склизања, бољи 
ученици су знали направити неред, да би они били питани и тиме спасли остале, тј. да 
се померени ред врати на место. 
Могао бих још доста доживљаја да напишем, али ови су ти који су остали у најдубљем 
сећању. У сваком случају, могу рећи да су ми најлепше године биле године проведене у 
Математичкој гимназији и после на факултету.

Јожеф Б. Варга*
Генерација која је матурирала 1975.

Три моја утиска из Математичке гимназије

У Београд сам дошао из Ковина, где сам у основној школи и првом разреду гим-
назије био успешан у математици и њој блиским предметима. Месец дана пошто 
сам кренуо у други разред Математичке гимназије, на контролном из комбина-
торике добио сам двојку, што је за мене био прави шок. Ипак, то ме није поко-
лебало, него ме је подстакло да мало више радим. Тако сам, на пример, у лето 
после трећег разреда урадио све неодређене интеграле из тада (и сада) познате 
Демидовичеве збирке задатака.
Атмосфера у разреду била је веома подстицајна, пуна надахнућа. Имао сам ути-
сак да сви гутају оно што чују од наших професора математике. Мој друг из оде-
љења Владимир Лишчевић био је легенда са такмичења из математике. Често смо 
препричавали како је он, на неком математичком такмичењу у основној школи, 
као награду добио електрични шпорет. Нас двојица смо систематски решавали 
задатке из геометрије из познате Лопандићеве „жуте књиге“, који су представља-
ли тешкоћу и за студенте математике, али и нестандардне задатке из теорије бројева, 
неједнакости...
Осећао сам, у ствари био уверен, да на такмичењима није најважније добити награду, 
него решити занимљиве задатке; ако се успут освоји и награда, тим боље. Имао сам 
срећу да у Математичкој гимназији будем у одељењу из којег је на Међународној ма-
тематичкој олимпијади 1974. године било пет од укупно осам чланова екипе ондашње 
Југославије.

Миодраг Живковић**

*Освојио једну од прве две златне медаље на Међународној математичкој олимпијади 1974. 

**Матурирао у Математичкој гимназији 1974. Исте године за Гимназију освојио једну од прве две златне 
медаље на Међународној математичкој олимпијади. 
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У ученичком дому

Кад чујете да је неко у току 
школовања живео или живи у 
дому, асоцијације су различите 
и најчешће су искуствено обо-
јене. Они који имају ту врсту 
искуства са веома пријатним 
импресијама и емоцијама при-
чају о томе, док су они други 
скептични, јер су ускраћени за 
ту врсту животног искуства. За 
већину нас ученика из унутра-
шњости није било дилеме где 
становати приликом наставка 
школовања уписивањем Мате-
матичке гимназије – дом је био 
најбоље решење. Школа има 

велики број ученика из целе Србије и углавном сви живимо у ученичком дому. Прили-
ком прављења распореда по собама води се рачуна да будемо у собама или спрату тако 
распоређени да су заједно они из истог одељења или разреда. То нас је од прве године 
зближило, помогло у бројним ситуацијама, како у школи, тако и ван ње. Све проблеме, 
дилеме, размишљања... прво делимо међусобно, па тек касније са породицом, профе-
сорима, осталим другарима. Дешавају се и конфликти, али у ком социјалном миљеу их 
нема? Оно што је код нас добро кад се појаве конфликти јесте то што их ми брзо реша-
вамо, настављајући још јачи, са још више поверења, слоге, емпатије...
Сваки ученик у дому има свог васпитача, који му је други родитељ током школовања. 
Сваки вечерњи излазак, свако дуже одсуство из дома пријављујемо њему, што потвр-
ђују и наши родитељи и управо добра сарадња нас ученика, родитеља и васпитача даје 
добре резултате у свим сегментима нашег живљења. У дому се организују бројне сек-
ције и сви се према афинитетима опредељујемо. Секције учествују на такмичењима, 
смотрама и та путовања нам много значе. Тимски дух, сарадња, поверење које градимо 
живећи заједно учвршћујемо на тим такмичењима. У дому се припремају и оброци који 
су разноврсни и могу да задовоље потребе свих нас, како укусом, тако и количином. 
Када дођемо од кућа ту су различите „ђаконије“ које делимо уз разговор до касних 
сати, када нас често васпитачи опомињу уз опаску да је „сутра нови дан“, а разговорима 
никад краја. 
Наше другарство, чији су темељи постављени у дому, евидентно је и у школи – на ча-
совима, одморима, такмичењима, излетима, екскурзијама. Често нас зову „домци“, јер 
смо најчешће заједно, а колико смо изградили међусобно пријатељство показује и дру-
жење за време распуста када идемо из града у град једни код других, заједно летујемо 
– у контакту смо на различите начине. Знање које носимо из Математичке гимназије 
обогаћено је једнако богатим искуством – животом у ученичком дому.

Алекса Константинов*

*Носилац златне медаље на Међународној математичкој олимпијади 2015.
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Поглавље 5

НАЈВЕЋИ 
УСПЕСИ, 
ТАКМИЧЕЊА, 
СВЕСТРАНОСТ
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У Математичкој гимназији се увек истиче да су, за разлику од спортских надметања, где су 
медаље и награде најважнији циљ, научна такмичења ученика само средство за постиза-
ње других циљева – увођења младих у научни рад, припрема за студирање, подстицање 

марљивости и упорности итд. Али и поред тога, успехе наших ученика у борби са вршњацима из 
земље и света доживљавамо као афирмацију свог рада и добре организације.

Ови успеси на такмичењима много доприносе препознатљивости и угледу школе у свету и под-
стичу интересовање за нашу школу и позиве за међународну сарадњу.

На Међународној математичкој олимпијади ученици Математичке гимназије учествују од 1968, 
а на Олимпијадама из физике од 1970. године. У то време то су била једина значајна међународ-
на научна такмичења. Балканска математичка олимпијада одржавају се од 1987, а Међународна 
информатичка олимпијада од 1990. године. Од 2004. године, када је Математичка гимназија 
проширена на седми и осми разред основне школе, наши основци учествују на Јуниорској бал-
канској математичкој олимпијади. Наши ученици на Олимпијадама из астрономије учествују 
од 2003, а на Олимпијадама из хемије од 2015. године. Последњих година ученике наше школе 
позивају и на бројна друга међународна такмичења, која су углавном регионалног карактера, 
тако да готово сваког месеца добијају прилику да се опробају у надметању са својим вршњацима 
из других земаља.

Поред изузетних успеха на подручју математике, физике, информатике, астрономије и хемије, 
наши ученици су успешни и у другим областима и освајају награде и на такмичењима из књи-
жевности, шаха, спорта, страних језика, сликарства итд. Својевремено су многи наши ученици 
постали носиоци Октобарске награде града Београда, а последњих година четворо наших учени-
ка награђено је Светосавском наградом – највишом наградом у образовању у Републици Србији.

Срђан Огњановић

Награде ученика

50monografija_mg.indb   12750monografija_mg.indb   127 25.8.2016.   21.14.4425.8.2016.   21.14.44



Од 1992. године Математичка гимназија званично 
проглашава ученика генерације. То су:

Ђаци генерације

Владимир Божин, 1992.

Бранислав Цветковић и Јелена Спасојевић, 1998.

Игор Деветак, 1993.

Милош Тешановић, 1999.

Весна Каделбург, 1994.

Никола Петровић, 1999.

Игор Салом, 1995. Предраг Миленовић, 1995. Ђорђе Милићевић, 1996. Михајло Ваневић, 1997.
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Јелена Милановић, 2003.Стефан Салом и 
Ивана Божић, 2000.

Игор Кабиљо и Огњен Илић, 2005.

Милош Ђорић, 2006. Димитрије Филиповић, 2006. Младен Радојевић, 2007.

Милан Новаковић, 2004.

Миливоје Лукић, 2002, и Владимир Лазић, 2001. 
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Теодор фон Бург, 2012. Катарина Лукић и Милан Крстајић, 2013.

Јелена Марковић, 2009. Никола Шибалић, 2009. Лука Милићевић, 2010. Филип Живановић, 2011.

Богдана Јелић, 2015, и Марија Јелић, 2008.
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Лука Милићевић и Душан Милијанчевић, 2006.

Иван Танасијевић, 2014.

Милица Новаковић, 2009.

Лука Вукелић, 2016.

Александар Левић, 2010.

Вукашин Стојисављевић, 2007.

Маријана Вујадиновић, 2011, и Лука Вукелић, 2012.

Теодор фон Бург, 2008.

Прва генерација ученика основаца завршила је школовање 
2006. године. Од тада се сваке године проглашава ученик 
генерације, и то су:
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УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ОСВОЈИЛИ СВЕТОСАВСКЕ 
НАГРАДЕ

Лука Милићевић, 
Светосавска награда за 2008.

Теодор фон Бург,
Светосавска награда за 2010.

Маријана Вујадиновић,
Светосавска награда за 2011.

Алекса Константинов,
Светосавска награда за 2011.

Марко Шушњар, 2013. Лазар Радојевић, 2014. Алекса Милојевић, 2015. Ирина Ђанковић, 2016.
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Угледу Математичке гимназије и њеној афир-
мацији код нас и у свету највише су доприне-
ли успеси наших ученика постигнути у школи, 
на студијама и на такмичењима из математике, 
физике, информатике, астрономије и астро-
физике. Постигнути резултати су јединствени у 
свету. На међународним олимпијадама и бал-
канијадама ученици Математичке гимназије су 
освојили 481 медаљу (57 златних, 179 сребрних 
и 245 бронзаних), 58 похвала и једну специјал-
ну награду и то:
  На Међународним олимпијадама из матема-
тике: 130 медаља (10 златних, 50 сребрних, 70 
бронзаних), 15 похвала и 1 специјална награ-
да.

  На Међународним балканским олимпијада-
ма из математике: 106 медаља (22 златне, 35 
сребрних, 49 бронзаних) и 4 похвале.

  На Јуниорским балканским олимпијадама из 
математике: 49 медаља (8 златних, 27 сребр-
них и 14 бронзаних).

  На Европским математичким олимпијадама 
за девојке: 13 медаља (2 златнe, 4 сребрне и 7 
бронзаних) и 1 похвала.

  На Међународним олимпијадама из физике: 
49 медаља (3 златне, 14 сребрних, 32 бронза-
не) и 25 похвала.

  На Међународним олимпијадама из астро-
номије: 29 медаља (5 златних, 6 сребрних, 18 
бронзаних) и 3 похвале.

  На Међународним олимпијадама из астроно-
мије и астрофизике: 20 медаља (4 златне, 10 
сребрних, 6 бронзаних) и 8 похвала.

  На Међународним јуниорским научним 
олимпијадама: 25 медаља (10 сребрних и 15 
бронзаних).

  На Међународним олимпијадама из инфор-
матике: 23 медаље (2 златне, 9 сребрних, 12 
бронзаних) и 2 похвале.

  На Међународним балканским олимпијада-
ма из информатике: 25 медаља (11 сребрних 
и 14 бронзаних).

  На Јуниорској балканској олимпијади из ин-
форматике: 11 медаља (1 златна, 2 сребрне и 
8 бронзаних).

  На Међународној олимпијади из хемије: 1 ме-
даља (сребрна).

Табеларни преглед успеха ученика Математичке 
гимназије на међународним олимпијадама

Успеси ученика Математичке гимназије 
на међународним такмичењима

МЕЂУНАРОДНЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

1968 СССР
Зоран Каделбург
Славко Симић

III
спец. нагр.

1969 Румунија
Владимир Јанковић
Зоран Каделбург
Љубомир Чукић

II
III
III

1970 Мађарска

Владимир Јанковић
Лазар Милин
Бранислав Саздановић
Мирко Јанц
Нинослав Ћирић

II
II
II
III
III

1971 ЧССР
Лазар Милин
Александар Заваљевски

III
III

1972 Пољска Владимир Вуловић III

1973 СССР
Миодраг Живковић
Павле Младеновић

III
III

1974 ДРН

Јожеф Варга
Миодраг Живковић
Мирослав Јовановић
Сава Крстић
Павле Младеновић

I
I
II
III
III

1975 Бугарска
Јожеф Варга
Миомир Костић

II
III

1976 Аустрија Милан Перић III

1977 Југославија Новица Блажић III

1978 Румунија Александар Вучић III

1979
Велика 
Британија

Бобан Величковић
Предраг Тановић

II
III

1980 Луксембург
Нина Лежаић
Предраг Тановић
Милош Арсеновић

II
III
III

1981 САД Нина Лежаић II

1983 Француска
Иван Сајић
Мирјана Спасојевић

III
III
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1987 Куба
Александра Смиљанић
Небојша Васиљевић

III
III

1988 Аустралија Растко Маринковић III

1989 СРН

Растко Маринковић
Небојша Николић
Предраг Грковић
Милена Радновић

II
II
II
III

1990 Кина Владимир Балтић III

1991 Шведска
Младен Лаудановић
Владимир Балтић

II
III

1992 Русија

Владимир Божин
Младен Лаудановић
Ранко Лазић
Велибор Тинтор

II
III
III
III

1995 Канада
Ђорђе Милићевић
Игор Салом
Ђорђе Кртинић

II
III
III

1996 Индија Ђорђе Милићевић II

1997 Аргентина

Душан Ђукић
Никола Петровић
Јелена Спасојевић
Бранислав Цветковић

II
II
III
III

1998 Тајван

Јелена Спасојевић
Душан Ђукић
Никола Петровић
Предраг Глишић
Исидора Милин
Горан Предовић

II
II
II
II
II
похвала

1999 Румунија

Душан Ђукић
Иван Матић
Предраг Глишић
Раде Станојевић
Никола Петровић
Исидора Милин

I
II
II
III
III
III

2000 Јужна Кореја

Миливоје Лукић
Тијана Костић
Томислав Радић
Владимир Лазић
Филип Морић (представљао 
БИХ)

II
III
III
III
похвала

2001 САД

Владимир Лазић
Татјана Симчевић
Миливоје Лукић
Александар Суботић

II
III
III
III

2002 Шкотска
Миливоје Лукић
Јелена Милановић

II
III

2003 Јапан

Марко Радовановић
Александар Пејчев
Јелена Милановић
Милан Новаковић
Александар Бранковић

II
II
III
похвала
похвала

2004 Грчка

Марко Радовановић
Милан Новаковић
Александар Пејчев
Урош Рајковић

II
II
III
III

2005 Мексико

Урош Рајковић
Игор Кабиљо
Милош Ђорић
Игор Нинковић (представљао 
БИХ)

III
III
похвала
III

2006 Словенија

Марија Јелић
Маријана Смаилагић
Младен Радојевић
Игор Нинковић

III
III
III
похвала

2007 Вијетнам

Младен Радојевић
Марија Јелић
Душан Милијанчевић
Теодор фон Бург

I
III
III
III

2008 Шпанија

Лука Милићевић
Душан Милијанчевић
Марија Јелић
Теодор фон Бург
Александар Васиљковић
Владимир Николић

I
II
II
II
похвала
похвала

2009 Немачка

Теодор фон Бург
Михајло Цекић
Лука Милићевић
Душан Милијанчевић
Вукашин Стојисављевић

I
II
II
II
III

2010 Казахстан

Теодор фон Бург
Лука Милићевић
Михајло Цекић
Душан Милијанчевић
Раде Шпегар
Стеван Гајовић

I
II
II
II
III
III
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2014
Јужноафричка 
Република

Душан Дробњак
Лука Вукелић
Иван Танасијевић
Максим Стокић

II
II
III
III

2011 Холандија

Теодор фон Бург
Игор Спасојевић
Стеван Гајовић
Раде Шпегар
Филип Живановић

I
II
II
III
похвала

2012 Аргентина

Теодор фон Бург
Душан Шобот
Иван Танасијевић
Игор Спасојевић
Раде Шпегар
Лазар Радичевић

I
II
II
III
похвала
похвала

2015 Тајланд

Алекса Константинов
Огњен Тошић
Алекса Милојевић
Маријана Вујадиновић
Никола Раичевић (представљао 
Црну Гору)

I
III
похвала
похвала
III

2016 Хонгконг

Алекса Милојевић
Алекса Константинов
Игор Медведев
Огњен Тошић
Никола Садовек
Никола Раичевић (представљао 
Црну Гору)

II
III
III
III
III
II

2013 Колумбија

Максим Стокић
Симон Стојковић
Лазар Радичевић
Богдана Јелић

II
III
похвала
похвала
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ТЕОДОР ФОН БУРГ

Као дечак од пет-шест година Теодор је показивао за-
дивљујућу способност логичко-комбинаторног разми-
шљања и веома успешно је решавао за свој узраст врло 
компликоване математичке задатке. Како је тај таленат 
повезао са невероватно упорним радом, далеко је надма-
шио своје вршњаке. У млађим разредима основне школе 
побеђивао је на математичким такмичењима своје стари-
је другове, говорио је неколико страних језика, бавио се 
спортом... Због својих талената Теодор је наилазио на не-
разумевање околине, тако да је више пута морао да мења 
београдске основне школе, а шести разред је завршио у 
Бору. 
Тек када је 2006. године уписао седми разред основне 
школе при Математичкој гимназији, нашао се у окружењу 
себи сличних. Шест година проведених у Математичкој 
гимназији обележио је резултатима какве ниједан други ученик није никад постигао. На 
Међународним математичким олимпијадама освојио је шест медаља: бронзану 2007, сре-
брну 2008. и четири златне: 2009, 2010, 2011. и 2012. године. Тако је постао најуспешнији 
учесник Математичких олимпијада на свету свих времена. Осим ових, освојио је и три злат-
не и три сребрне медаље на Балканским математичким олимпијадама, једну златну и једну 
сребрну медаљу на Јуниорским балканским математичким олимпијадама, као и сребрну 
медаљу на Међународној научној олимпијади 2008. године. Бројне награде и медаље осво-
јио је и на другим домаћим и међународним такмичењима из математике и физике.
Теодор је био одговоран ученик, све своје обавезе из свих предмета у потпуности је испуња-
вао, тако да је два пута проглашен ђаком генерације у нашој школи, 2008. у Основној школи, 
а 2012. године и у Гимназији. Након завршене Математичке гимназије уписао је студије 
математике на Универзитету Оксфорд у Енглеској и у овом тренутку се још не зна да ли је 
његова будућност у теоријској математици или њеним применама. 

БАЛКАНСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

1987 Грчка
Небојша Васиљевић
Оливера Миленковић
Александра Смиљанић

II
III
III

1988 Кипар
Растко Маринковић
Александра Смиљанић

III
III

1989 Југославија

Милена Радновић
Растко Маринковић
Предраг Грковић
Небојша Николић

I
I
II
III

1990 Бугарска
Владимир Балтић
Вања Дуњић

II
III

1991 Румунија
Младен Лаудановић
Владимир Балтић

I
III

1992 Грчка

Младен Лаудановић
Велибор Тинтор
Владимир Божин
Ранко Лазић

I
I
II
II

1993 Кипар Ива Ставров III

1994 Југославија
Весна Каделбург
Милена Давидовић

III
III

1995 Бугарска
Ђорђе Милићевић
Игор Салом

I
III

1996 Румунија
Ђорђе Милићевић
Марко Стошић
Јелена Спасојевић

I
II
III

1997 Грчка

Никола Петровић
Јелена Спасојевић
Душан Ђукић
Бранислав Цветковић

II
II
III
похвала

1998 Кипар

Душан Ђукић
Горан Предовић
Јелена Спасојевић
Исидора Милин
Никола Петровић
Предраг Глишић

I
I
II
II
II
III

2000 Молдавија

Владимир Лазић
Милош Поповић
Тијана Костић
Миливоје Лукић

II
III
III
III

2001 Југославија

Владимир Лазић
Миливоје Лукић
Татјана Симчевић
Милан Карћански
Карола Месарош

II
II
II
III
III

2002 Турска
Миливоје Лукић
Јелена Милановић

II
III
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2013 Кипар

Максим Стокић
Симон Стојковић
Лазар Радичевић
Богдана Јелић

I
II
III
III

2014 Бугарска

Душан Дробњак
Иван Танасијевић
Максим Стокић
Лука Вукелић

I
I
III
похвала

2003 Албанија

Јелена Милановић
Милан Новаковић
Марко Радовановић
Александар Пејчев
Александар Бранковић

II
III
III
III
III

2004 Бугарска

Марко Радовановић
Милан Новаковић
Урош Рајковић
Александар Пејчев

II
III
III
III

2005 Румунија

Петра Стојсављевић
Милош Ђорић
Урош Рајковић
Игор Кабиљо

III
III
III
III

2006 Кипар
Маријана Смаилагић
Игор Нинковић
Младен Радојевић

II
III
III

2007 Грчка

Младен Радојевић
Марија Јелић
Душан Милијанчевић
Teoдор фон Бург

II
III
III
III

2008 Македонија

Марија Јелић
Лука Милићевић
Душан Милијанчевић
Teoдор фон Бург
Александар Васиљковић
Владимир Николић

II
II
II
II
III
III

2009 Србија

Теодор фон Бург
Лука Милићевић
Душан Милијанчевић
Михајло Цекић
Вукашин Стојисављевић

I
I
I
II
III

2010 Молдавија

Теодор фон Бург
Лука Милићевић
Стеван Гајовић
Душан Милијанчевић
Раде Шпегар
Михајло Цекић

I
I
II
II
III
III

2011 Румунија

Раде Шпегар
Теодор фон Бург
Игор Спасојевић
Стеван Гајовић
Филип Живановић

II
II
II
III
III

2012 Турска

Теодор фон Бург
Игор Спасојевић
Душан Шобот
Раде Шпегар
Иван Танасијевић

I
I
I
II
III

2015 Грчка

Маријана Вујадиновић
Огњен Тошић
Алекса Милојевић
Алекса Константинов

II
III
похвала
похвала

2016 Албанија

Алекса Милојевић
Игор Медведев
Огњен Тошић
Алекса Константинов
Никола Садовек

I
I
II
III
III
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ЈУНИОРСКЕ БАЛКАНСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА
2005 Грчка Душан Милијанчевић II

2006 Молдавија

Лука Милићевић
Александар Васиљковић
Душан Милијанчевић
Матија Миловић
Михајло Цекић

I
II
II
III
III

2007 Бугарска

Теодор фон Бург
Филип Живановић
Вељко Панић
Стеван Гајовић
Вукашин Стојисављевић

II
II
II
II
III

2008 Албанија

Стеван Гајовић
Теодор фон Бург
Невена Николић
Игор Спасојевић
Лола Спасић

I
I
II
II
III

2010 Румунија
Јелена Тришовић
Иван Танасијевић

II
III

2011 Кипар
Маријана Вујадиновић
Максим Стокић
Бранко Грбић

I
I
II

2012 Грчка
Лука Вукелић
Никола Самарџић
Александар Милошевић

II
II
III

2015 Србија

Иван Пешић
Павле Мартиновић
Ирина Ђанковић
Лазар Корсић
Алекса Милојевић
Вукашин Михајловић
Богдан Раонић
Јован Торомановић

II
II
II
III
III
III
III
III

2016 Румунија

Јелена Иванчић
Ирина Ђанковић
Јован Торомановић
Милош Милићев
Иља Узелац Бујшић
Вукашин Михајловић

I
II
II
II
II
II

ЕВРОПСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ЗА ДЕВОЈКЕ

ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

2012
Велика 
Британија

Невена Николић
Јелена Тришовић
Маријана Вујадиновић

III
III
III

2013 Турска

Лука Вукелић
Јана Вучковић
Тадија Митровић
Огњен Тошић
Данило Тошовић

I
II
II
II
III

2014 Македонија

Иван Пешић
Лазар Радојевић
Игор Медведев
Марко Медведев
Даница Зечевић
Алекса Милојевић

I
II
II
II
III
III

2013 Луксембург
Маријана Вујадиновић
Тамара Шекуларац
Јелена Тришовић

II
II
III

2014 Турска
Богдана Јелић
Маријана Вујадиновић
Јелена Тришовић

II
III
III

50monografija_mg.indb   13850monografija_mg.indb   138 25.8.2016.   21.14.5825.8.2016.   21.14.58



138\139

МЕЂУНАРОДНЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ ФИЗИКЕ

ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

1970 СССР
Оливер Ђурић
Александар Заваљевски

похвала
похвала

1982 СРН Ђорђе Марић II

1983 Румунија
Дарко Стефановић
Игор Хербут

III
похвала

1985 Југославија Јане Кондев III

1987
Источна 
Немачка

Петар Максимовић III

1988 Аустрија Звонимир Бандић III
1989 Пољска Звонимир Бандић III
1995 Аустралија Борис Грбић похвала

1996 Норвешка

Михајло Ваневић
Владимир Цветковић
Борис Грбић

III
похвала
похвала

1997 Канада
Милован Шуваков
Михајло Ваневић
Марко Бачић

III
похвала
похвала

1998 Исланд
Милован Шуваков
Ненад Вукмировић

II
похвала

1999 Италија
Ненад Вукмировић
Стефан Салом
Стеван Нађ Перге

I
II
II

2000
Велика 
Британија

Стефан Салом
Стеван Нађ Перге
Ружа Марков
Катарина Петровић

III
III
похвала
похвала

2001 Турска
Немања Спасојевић
Биљана Гајић

похвала
похвала

2002 Индонезија Катарина Петровић III

2003 Тајван

Владимир Рожић
Огњен Илић
Милан Жежељ
Зоран Перић

III
похвала
похвала
похвала

2004 Јужна Кореја

Огњен Илић
Лука Трифуновић
Милан Жежељ
Златко Емеђи
Дејан Розгић

II
III
III
похвала
похвала

2005 Шпанија
Лука Трифуновић
Огњен Илић
Дејан Розгић

II
III
похвала

2006 Сингапур Урош Делић III
2007 Иран Никола Оташевић похвала

2015 Белорусија
Богдана Јелић
Маријана Вујадиновић

I
II

Богдана Јелић, 
златна медаља 2015.

Даница Зечевић, 
златна медаља 2016.

2016 Румунија
Даница Зечевић
Јана Вучковић
Катарина Николић

I
III
похвала
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2013 Данска

Милан Крстајић
Илија Бурић
Лука Бојовић
Урош Ристивојевић
Иван Танасијевић

II
III
III
III
III

2008 Вијетнам

Никола Шибалић
Ивана Цвијовић
Дино Солар-Николић
Никола Оташевић

похвала
похвала
похвала
похвала

2009 Мексико

Никола Шибалић
Александар Васиљковић
Огњен Ивковић
Александра Димић

I
II
III
III

2010 Хрватска

Александра Димић
Александар Васиљковић
Јездимир Милошевић
Душан Перовић

II
III
III
III

2011 Тајланд
Огњен Марковић
Марко Кузмановић
Стефан Станојевић

II
II
III

2012 Естонија
Милан Крстајић
Илија Бурић
Тамара Шумарац

II
III
III

2014 Казахстан
Урош Ристивојевић
Михаило Ђорђевић
Лука Бојовић

II
III
III

2015 Индија
Марија Шиндик
Душан Новичић

III
похвала

2016 Швајцарска

Михајло Спорић
Душан Новичић
Вук Радовић
Душан Ђорђевић

I
II
III
III
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2014 Румунија

Иван Танасијевић
Лука Бојовић
Предраг Обрадовић
Ђорђе Жикелић
Марко Пурић

I
II
III
III
похвала

2015 Индонезија
Вук Радовић
Душан Новичић
Марко Пурић

III
похвала
похвала

МЕЂУНАРОДНЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ АСТРОНОМИЈЕ И АСТРОФИЗИКЕ

ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

2009 Иран
Наташа Драговић
Александар Васиљковић
Филип Живановић

II
II
II

2010 Кина

Александар Васиљковић
Филип Живановић
Огњен Марковић
Стефан Анђелковић
Милена Милошевић

I
II
II
III
похвала

2011 Пољска

Стефан Анђелковић
Огњен Марковић
Филип Живановић
Стефан Баџа

II
II
III
похвала

2012 Бразил
Лука Бојовић
Александар Миладиновић
Предраг Обрадовић

II
III
похвала

2013 Грчка

Иван Танасијевић
Лука Бојовић
Александар Миладиновић
Урош Ристивојевић
Предраг Обрадовић

I
I
II
похвала
похвала

МЕЂУНАРОДНЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ АСТРОНОМИЈЕ

ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

2003 Шведска Михаило Чубровић III

2004 Украјина
Слободан Опсеница
Урош Делић

II
III

2005 Кина
Лука Милићевић
Матија Миловић

III
III

2006 Индија

Наташа Драговић
Лука Милићевић
Александар Васиљковић
Ивана Цвијовић

I
I
III
III

2007 Украјина

Милена Милошевић
Филип Живановић
Александра Димић
Наташа Драговић
Лука Милићевић
Александар Васиљковић
Стефан Анђелковић

I
I
III
II
II
III
III

2009 Кина

Огњен Марковић
Стефан Анђелковић
Тамара Радивојевић
Вања Шарковић

III
похвала
похвала
похвала

2008 Италија

Наташа Драговић
Филип Живановић
Милена Милошевић
Александар Миладиновић
Душан Јоксимовић

II
II
III
III
III

2010 Украјина

Иван Танасијевић
Лука Бојовић
Ђорђе Жикелић
Стефан Баџа

I
II
III
III

2011 Казахстан
Александар Миладиновић
Душан Шобот
Иван Танасијевић

III
III
III
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СВЕТСКА ЈУНИОРСКА НАУЧНА ОЛИМПИЈАДА

ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

2006 Бразил

Лука Милићевић
Огњен Ивковић
Александар Васиљковић
Александра Димић
Душан Перовић

II
II
II
III
III

2007 Тајван Стефан Анђелковић III

2008 Јужна Кореја

Теодор фон Бург
Милена Милошевић
Тамара Шумарац
Игор Спасојевић
Петар Пантелић
Раде Шпегар

II
III
III
III
III
III

2010 Нигерија

Емил Маид
Ђорђе Жикелић
Душан Дробњак
Милош Станојевић

II
III
III
III

2011
Јужноафричка 
Република

Маријана Вујадиновић
Лука Бојовић
Максим Стокић

II
II
III

2012 Иран Никола Самарџић III
2013 Индија Марко Шушњар III

2014 Аргентина
Игор Медведев
Милица Божанић

II
III

МЕЂУНАРОДНЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ

ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

1990 СССР Александар Шушњар II

1991 Грчка Ранко Лазић I

1993 Аргентина
Владимир Петровић
Божидар Радуновић
Амир Золић

III
похвала
похвала

1996 Мађарска
Јарослав Благојевић
Ђорђе Милићевић

I
III

1997
Јужноафричка 
Република

Огњен Аранђеловић
Јарослав Благојевић

II
III

1998 Португалија Милан Станојевић II

2000 Кина
Борис Чукаловић
Стефан Салом

II
II

2001 Финска
Борис Чукаловић
Александар Златески

III
III

2002 Јужна Кореја Александар Златески II

2003 САД
Александар Златески
Игор Кабиљо

III
III

2004 Грчка Игор Кабиљо II

2005 Пољска Игор Кабиљо III

2007 Хрватска Мирослав Богдановић III

2008 Египат Маја Кабиљо III

2009 Бугарска Лука Милићевић II

2010 Канада Немања Трифуновић III

2015 Казахстан Никола Јовановић III

2016 Русија Ненад Баук II

2015 Јужна Кореја
Алекса Милојевић
Александар Станојчић

II
II
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ЈУНИОРСКЕ БАЛКАНСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ

ГОДИНА ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

2007 Србија
Дејан Томић
Милена Милошевић
Стефан Станојевић

II
III
III

2008 Бугарска Милена Милошевић III

2013 Бугарска
Лука Вукелић
Филип Весовић

III
III

БАЛКАНСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ

Година ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

1994 Грчка Милош Ђермановић III

1995 Бугарска
Милош Ђермановић
Јарослав Благојевић

II
III

1996 Kипар Јарослав Благојевић III

1997 Грчка
Милан Станојевић
Јарослав Благојевић

II
II

1998 Турска Милан Станојевић II
1999 Грчка Милан Станојевић III

2000 Македонија
Стефан Салом
Борис Чукаловић

II
II

2002 Југославија Александар Златески II

2003 Румунија
Александар Златески
Игор Кабиљо

III
III

2004 Бугарска Игор Кабиљо III

2005 Грчка Игор Кабиљо II

2008 Македонија
Маја Кабиљо
Мирослав Богдановић
Немања Трифуновић

III
III
III

2009 Бугарска
Никола Мркшић
Алекса Станковић

II
III

2010 Црна Гора Немања Трифуновић III

2011 Румунија Алекса Станковић II

2014 Турска Андреј Ивашковић III

МЕЂУНАРОДНЕ ОЛИМПИЈАДЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

Година ДРЖАВА УЧЕНИЦИ МГ НАГРАДА

2015 Азербејџан Милош Грубор II
2015 Бугарска Никола Јовановић III

2016 Кипар Ненад Баук II

2014 Србија

Филип Весовић
Владимир Миленковић
Светислав Гајић
Филип Ћосовић

I
II
III
III

2015 Македонија Алекса Милојевић III
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2012.

2012.
7

2012.

1

Осим што наши ученици учествују на међународним олимпијадама и балканијадама, 
сваке године Математичка гимназија учествује и на другим значајним међународним 
такмичењима и сарађује са сличним школама у свету. И на овим такмичењима ученици 
Математичке гимназије доминирају и освајају најпрестижније награде. То су: Међуна-
родно такмичење из математике Архимед, Букурешт, Румунија (1); Romanian Master of 
Informatics, Букурешт, Румунија (2); Romanian Master of Mathematics, Букурешт, Руму-
нија (3); Romanian Master of Physics, Букурешт, Румунија (4); Жаутиковска олимпијада, 
Алма Ата, Казахстан (5); Међународно такмичење из математике Роман Хајнацки, Јам-
бол, Бугарска (6); Екипно-индивидуални турнир Математички вишебој, Москва, Ру-
сија (7); KamaChallenge – међународни турнир за надарене ученике, Перм, Русија (8); 
Ојлерова олимпијада, Санкт Петербург, Русија (9); Отворено првенство у програмира-
њу Републике Татарстан, Казањ, Русија (10) и Међународни турнир из информатике Џон 
Атанасов, Шумен, Бугарска (11).

УЧЕСТВОВАЊЕ УЧЕНИКА МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
НА ОСТАЛИМ МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

9

8

2011.

2013. 2013.

7

3/4 6
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2015.

2015.

2013.

11

2015.

5

2013.

1

10

6

2014.

8

2014.

7
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ОЛИМПИЈЦИ СА ТРИ И ВИШЕ МЕДАЉА 
НА МЕЂУНАРОДНИМ ОЛИМПИЈАДАМА 
ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Теодор фон Бург – 6 медаља, Лука Милићевић – 3 медаље,  Душан Милијанчевић – 3 медаље, Раде Шпегар – 3 медаље

Душан Ђукић – 3 медаље Марија Јелић – 3 медаље Миливоје Лукић – 3 медаље
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Јожеф Варга, 
златна медаља 1974.

Миодраг Живковић, 
златна медаља 1974.

Душан Ђукић, 
златна медаља 1999.

Младен Радојевић, 
златна медаља 2007.

ЗЛАТНИ ОЛИМПИЈЦИ — МАТЕМАТИКА

Ранко Лазић, 
златна медаља 1991.

Лука Милићевић, 
златна медаља 2008.

Јарослав Благојевић, 
златна медаља 1996.

Алекса Константинов, 
златна медаља 2015.

ЗЛАТНИ ОЛИМПИЈЦИ — ИНФОРМАТИКА

 Теодор фон Бург,
златна медаља 2009.
златна медаља 2010.
златна медаља 2011.
златна медаља 2012.
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Ненад Вукмировић, 
златна медаља 1999.

Наташа Драговић, 
златна медаља 2006.

Иван Танасијевић, 
златна медаља 2010.

Никола Шибалић, 
златна медаља 2009.

Михајло Спорић, 
златна медаља 2016.

Лука Милићевић, 
златна медаља 2006.

Милена Милошевић, 
златна медаља 2007.

Филип Живановић, 
златна медаља 2007.

ЗЛАТНИ ОЛИМПИЈЦИ — ФИЗИКА

ЗЛАТНИ ОЛИМПИЈЦИ — АСТРОНОМИЈА
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ЗЛАТНИ ОЛИМПИЈЦИ — 
АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА

Александар Васиљковић,
златна медаља 2010.

Лука Бојовић, 
златна медаља 2013.

Иван Танасијевић, 
златна медаља 2013.
златна медаља 2014.

Ученици Математичке гимназије 
афирмисани у другим областима

Сања Живановић – глумица

Рајко Јокановић – одбојкаш

Слободан Соро – ватерполиста

Милорад Милинковић – филмски режисер
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Београд, 20. јун 2016. године

Драги моји ђаци, матуранти,
По посебној улози која ми је додељена последње две године и по природи предмета који пре-
дајем, одлучила сам да вам се обратим, и то – писмено. Одлучила сам овако, јер је практичније. 
Схватате, ваљда, због чега. Мада, за то постоји још један разлог: доста сте ви писали на задату 
тему, могу да вам се одужим на овај начин. Трудићу се да буде онако како сам обично тражила 
од вас у писменим задацима: „Поетично, али не и патетично!“ 
Не волим растанке, ни речи на растанку. Више волим поглед, осмех, стисак руке и једно: „Срећ-
но!“ Желим да вам кажем да верујем у вас. Не зато што то хоћу, него зато што сте ми дали 
разлога за то. Зрели сте, озбиљни и паметни. Организовани, упорни и одговорни. Талентовани 
и ведри.  Останите такви! Негујте и развијајте у себи оне особине у којима овај свет оскудева. 
Будите увек искрени, праведни и поштени. Не завидите. Опраштајте. Тако поправљате свет. 
Живот није лак. Често је неправедан. Живот је његошевска „борба непрестана“. Захтева човека 
целог, преданог. Нађите меру у свему, то је уметност. Будите стрпљиви, не пренагљујте ни у јед-
ном тренутку. Будите вредни и радите стално понешто. Сетите се каткад како је Марко започео 
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један писмени задатак у трећем разреду: „Нема ’леба без мотике“, а мени се допало (иако му то 
није помогло за коначну оцену). Волите оно што радите и увек будите заљубљени у нешто. Биће 
вам лакше и лепше у животу. Поштујте родитеље и све оне који су се нашли негде на путу вашег 
одрастања. Пружили су најбоље што су могли. Оставили су неки траг у вама, као што га оставља-
те и ви у другима. Даље морате сами.
Верујте у себе и не страхујте од новог почетка. 
Нека вам досадашње школовање буде „ветар у леђа“. 
Неке ствари у животу не можемо да бирамо, али неке можемо – будите људи увек и свугде, ху-
мани и племенити. Да вас по томе препознају! Будите мера људскости, знања и истине. У томе 
је лепота и величина.
Нећу да дужим. Нема овде увода, разраде и закључка, још мање чврсте композиције. Ово су само 
истргнуте мисли посвећене вама. Нека вас свугде срећа прати!
И још нешто – читајте!!!! Стално! И не до пола, већ цело дело!
С љубављу,

Ваша разредна Јелена
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Поглавље 6

АКТИВНОСТИ
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Својим опредељењем да се залаже за остварење највиших светских стандарда у настави 
математике и природних наука, својом приврженошћу највишим научним и општециви-
лизацијским идеалима, Математичка гимназија је, природно, усмерена и на међународну 

сарадњу. То се, пре свега, односи на сарадњу са елитним школама у свету и са осталим институ-
цијама, друштвима и организацијама који се баве образовањем и увођењем младих у научни рад. 
Треба истаћи вишеструку и чврсто утемељену сарадњу са чувеном московском школом Колмо-
горов, која ради при Московском државном универзитету Ломоносов. Подсетимо се да је наша 
гимназија у значајној мери основана по узору на школу Колмогоров. Сарадња је битно интен-
зивирана у време највеће изолације наше земље, од 1992. до 1994, када нашим ученицима није 
било дозвољено учешће на међународним олимпијадама, и када је мало наде било да се нешто у 
том смеру може променити. Та сарадња за нас је значила охра-
брење, подршку и пријатељство. На основу прелиминарног 
договора др Владимира Драговића и др Анатолија Шкреда, 
тадашњег в. д. директора школе Колмогоров, прва делегација 
Математичке гимназије посетила је ову московску школу но-
вембра 1993. године. Делегацију су предводили Душан Ком-
ненић, тадашњи помоћник директора, др Владимир Драговић, 
мр Срђан Огњановић, мр Драган Цветковић и Невенка Спа-

Успостављање, неговање и развијање 
међународне сарaдње

Александар Васиљковић у посети школи Колмогоров, Москва, 2008.
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левић, а чиниле су је три екипе по шест ученика, као ре-
презентације школе у математици, физици и информатици. 
Поред размене искустава и дружења, посета је обухватила и 
такмичење екипа наше две школе у ова три предмета. Деве-
десетих година уприличена су по два узајамна сусрета уче-
ника и професора, при чему су одржана и међусобна так-
мичења из математике, физике и информатике. Од 2008. 
године сарадња је подстакнута и захваљујући залагању на-
шег бившег ђака, а професора у гимназији Колмогоров Вла-
димира Шарића и склопљен је Споразум о сарадњи. Сваке 
године наши ученици радо и са великим успехом учествују 
на њиховом такмичењу Математички вишебој, а московски 
ђаци сваке године учествују, ван конкуренције, на Српској 
математичкој олимпијади. 
Последњих година сарадња је остварена и са московском 
Основном школом број 25. У октобру 2012. и мају 2016. Ма-
тематичка гимназија је угостила ђаке и професоре ове мо-
сковске школе. Осим посете часовима и Фестивалу физике, 

гости су учествовали у два такмичења из математике са нашим седмацима, али и 
ишли у организовани обилазак знаменитости Београда. Обавља се размена ђака 

и искустава, одржавају такмичења, ученици њихове школе долазе 
и учествују у раду нашег Летњег математичко-спортског кампа у 
Тулби крај Пожаревца, врши се размена уџбеника и стручне лите-
ратуре између професора. 
У мају 2013. године, двадесет два ученика Основне школе при Ма-
тематичкој гимназији посетило је московску Основну школу број 
1329, присуствовало часовима математике и физике, дружили су 
се и упознавали са начином рада у овој школи. 
Од 2008. године успостављена је сарадња са гимназијом из Мал-
меа (Malmö Borgarskola) у Шведској, а 2009, приликом посте 
представника шведске гимназије, у присуству представника Ам-
басаде Шведске, потписан је Уговор о сарадњи наше две школе. 
Уговор су потписали Никола Шарац, директор Malmö Borgarskola, 
и Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије. Узајамне 
посете и размене ученика и професора трају свих ових година. 
Представници гимназије из Малмеа били су посебно заинтересо-
вани за мотивацију наших ученика за рад, која води до великих 
успеха на међународним такмичењима и до уписа на водеће свет-
ске универзитете. У марту 2015. године били смо домаћини групи 
од једанаест ученика и два професора из другешведске гимнази-
је, из места Вагерид (Vaggeryd), а у марту 2016. наши ученици су 
ишли у узвратну посету. Том приликом су посећивали наставу у 
шведској школи и упознавали се са системом и изузетном органи-
зацијом рада. 
Јануара 2014. године нашу школу су посетили гости из Загреба, 
из XV гимназије (загребачке математичке гимназије), професор-
ке математике, физике и информатике и директор Јосип Харц. 

Наши ученици у узвратној посети у Шведској, 2016.

Библиотека у школи, Шведска, 2009.

Професори Математичке гимназије 
Огњановић, Цветковић и Чабаркапа 

у посети школи у Шведској, 2009.

Потписивање Уговора о сарадњи са 
гимназијом из Малмеа, у Београду, 2009.
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Делегација наше школе у Румунији, 2006.

Делегација школе из Мађарске са 
професорима и директором Гимназије, 2005.

Вођени су разговори о искуствима у настави 
математике, физике и информатике. Гости су 
посетили наше лабораторије и упознали се са 
радом у нашој школи. Том приликом је постиг-
нут договор о будућој сарадњи и размени иску-
става у раду са талентованим ученицима. 
Гимназија Бежиград, најбоља гимназија из Љубљане, иницирала је сарадњу са 
Математичком гимназијом. Гости из Љубљане посетили су нас у новембру 2015. 
године.
У 2005. години започета је сарадња са елитном будимпештанском гимназијом 
Фазекаш (Fazekas). Размењене су посете професора. Одржала се 
веза са Српском гимназијом из Будимпеште и професори те шко-
ле више пута су посетили Математичку гимназију ради свог струч-
ног усавршавања.
Последњих десетак година одвија се веома успешна сарадња Ма-
тематичке гимназије са жупанијским инспекторатом за просвету 
Темишвара у Румунији, и са српском гимназијом Доситеј Обра-
довић. У оквиру те сарадње организовано је више посета наших 
ученика и професора Румунији, и румунских ђака и професора 
нашој школи. Осим тога, сваке године представници Математичке 
гимназије учествују на такмичењу из примене савремених инфор-
матичких технологија у настави, које се одржава у Темишвару.
Године 2012. наши ученици и професори математике, физике 
и информатике посетили су школу Agros Apeitio Gymnasium на 
Кипру, присуствовали часовима и упознавали се са образовним 
системом Кипра. Професори су имали прилику да размене иску-
ства у настави информатике са представницима удружења Cyprus 
Computer Society. Исте године представници школе са Кипра 
били су гости наше школе, присуствовали часовима, учествовали 
у радионицама из програмирања и физике.
Учествовали смо на Међународном такмичењу у јавном говорни-
штву у Лондону, 2008. године. Ову манифестацију организује The 
English-Speaking Union, савез чији је циљ да шири глобално ра-
зумевање кроз енглески језик, а под покровитељством је Њеног 
величанства краљице Елизабете II. 
У фебруару 2016. године наши ученици су учествовали на ENTICE 
2016 – Going North – међународној интердисциплинарној конфе-
ренцији посвећеној путовању и интеркултуралној комуникацији, 
на Универзитету Естфолду граду Халдену на југу Норвешке. 
И са далеким земљама света успоставили смо контакте. У окто-
бру 2011. године у Математичкој гимназији озваничена је сарад-
ња наше школе са Институтом Конфучије. Нашим ученицима је 
омогућено да уче кинески језик, а школи да оствари контакт са 
школама истог профила у Кини. Гости из Кине, висока делегаци-
ја Секретаријата за образовање града Пекинга (Beijing Municipal 
Education Commission), представници две општине и директори 

Радни састанак са гостима из Загреба, 2014.

У предаху такмичења, 2011.

Са слике се све види: Михајло Спорић, Стефан Ђорђевић са професором 
Мирјаном Савић Обрадовић на такмичењу у говорништву у Норвешкој, 2016.

50monografija_mg.indb   15550monografija_mg.indb   155 25.8.2016.   21.15.1525.8.2016.   21.15.15



две престижне средње школе посетили су Мате-
матичку гимназију, заинтересовани за сарадњу 
са нашом школом. На позив пекиншког Секрета-
ријата за образовање, у јулу 2012. и 2013. године 
група ученика Математичке гимназије, у прат-
њи професора, боравила је у интернационалном 
кампу у Пекингу.
Ђаци Математичке гимназије су три пута, 2012, 
2013. и 2015. године, били гости Modern School 
из Индије и учесници конференције Community 
Development and Leadership Summit. Циљ посета 
је учешће на семинару, рад у радионицама на 
одређену тему, упознавање школе домаћина, али 
и земље домаћина, представљање своје земље, 
културе и традиције, своје школе и специфич-
ности њеног рада. Осим упознавања са културом 
и традицијом ове далеке земље, успостављени 
су нови контакти и пријатељства. Професори 
Modern School из Њу Делхија изразили су жељу 

Делегација Кине у посети Математичкој гимназији, 2012.

У обиласку Кинеског зида, 2014. Наши ученици са професором Лежајом у посети Летњег кампа у Пекингу, Кина, 2014.

Професор Жељко Лежаја у Индији, 2014.

Посета ученика Индији, 2014.
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У посети Индији,Таџ Махал, 2015.

Посета Индији 2015. Дан посвећен традицији – 
ученици и професор Јелена Нововић са амбасадором.

да дођу нама у госте, веома заинтересовани 
за сарадњу и размену искустава у настави.
Стижу нам позиви са разних меридијана за 
учешће на семинарима за унапређивање на-
ставе. Често оваквим позивима не можемо 
да се одазовемо из финансијских разлога.

Јелена Нововић

У посети престолонаследнику Александру Карађорђевићу и принцези Катарини у Белом двору ученици и професори 
Математичке гимназије са гостима из Шведске, 2015.
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Посете

Његова светост патријарх српски господин Павле у посети Математичкој гимназији, 2005.

Патријарх Павле са директором Владимиром 
Драговићем и професорима Срђаном Огњановићем и 
Наташом Чалуковић, 2002.
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Његова светост патријарх српски господин Иринеј у посети Математичкој гимназији, 2013.
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Проф. др Владимир Зорич држи говор на прослави Дана школе 2016.

Епископ Атанасије са директором Срђаном Огњановићем на прослави Светог Саве, 2014.

Проф. др Гинтер Циглер у разговору са професорима Соњом Чукић и 
Зораном Огњановићем
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Њ. е. амбасадор Мајкл Девенпорт у посети школи, 2014.

Њ. е. амбасадор Француске у Београду Франсоа Гзавије Денио посетио је школу, 2013. и 2014.

Делегација Анголе у Математичкој гимназији, 2011.
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Астронаут госпођа Марша Ајвинс у 
посети школи, 2014.

Атлетичарка и кошаркашица Мерион Џонс и директор Срђан Огњановић, 2011.

Браћа Теофиловић, вокални солисти, 2008. Јелена Томашевић и Бора Дугић на Дану школе, 2011.
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На прослави Светог Саве Милован Витезовић са ученицима и професорима Албијанићем и Митрићем, 2014.

На отварању изложбе у Математичкој гимназији, Милан 
Чакајац и Бора Ђорђевић, 2013.

Ансамбл Ренесанс

Биљана Крстић, вокални солиста и 
академик Горан Петровић 
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Куп, камп, галерија

КУП МАТЕМАТИЧКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ
У јуну 2013. године Математичка гимназија 
је успешно организовала Први куп 
Математичке гимназије. Скоро тридесет 
година у Србији није одржано овако 
озбиљно међународно такмичење. Куп 
Математичке гимназије окупља ученике 
узраста до 16 година, првенствено из 
европских земаља.

Црне Горе, Румуније, Русије, Србије, Турске и 
Велике Британије). Сваке године број земаља 
из којих долазе учесници се повећава. На 
последњем Купу (одржаном 2015. године) 
учествовало је 13 земаља. 

С поносом можемо рећи да екипа која дође 
на Куп увек пожели да дође и наредне 
године. То је због добре организације и 
гостопримљивости Математичке гимназије. 
Пример је екипа Немачке, која је с 
великом уздржаношћу дошла на Други куп 
Математичке гимназије (2014). Отишли су 
презадовољни са много лепих утисака из 
Београда и на следећи Куп су дошли са две 
своје екипе. 

Тако је Куп Математичке гимназије 
прерастао у традиционално такмичење које 
се сваке године одржава крајем јуна, траје 
седам дана и окупља преко 100 ученика.

Организација оваквог такмичења није 
једноставна и захтева пуну ангажованост 

Ученици раде тест

Две екипе Немачке са волонтерима, 2015.

Свака екипа је састављена од четири ученика 
и вође тима (лидера). Ученици се могу 
такмичити у три области – математици, 
физици и информатици. Такмичење је 
индивидуалног карактера, а проглашавају се 
и три најуспешније екипе у свакој области.

На Првом купу Математичке гимназије 
учествовало је 19 тимова из девет земаља 
(Босне и Херцеговине, Бугарске, Македоније, 
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свих запослених у Математичкој 
гимназији (припрему и прегледање 
задатака, превођење задатака на језике 
учесника, смештај гостију, организовање 
вантакмичарских активности – разгледање 
Београда, једнодневне екскурзије... 
Свечано уручење медаља и пехара одржава 
се у Дому Народне скупштине. Сва 
значајна дешавања током Купа (отварање, 
такмичења, обилазак музеја, разгледање 
Београда, екскурзија, свечано затварање 
и додела медаља) снимају се камером, а 
ти видео-записи се „преносе“ на CD. Када 
се Куп заврши, штампа се билтен, у којем 
се налази списак свих учесника, задаци, 
решења и резултати такмичења, као и бројне 
фотографије. Билтен и CD се шаљу свим 
учесницима. 
Куп Математичке гимназије био би 
незамислив без волонтера – ученика 
Математичке гимназије, који брину о 
гостима скоро 24 часа.
Циљ овог такмичења је, осим подстицања 
развоја математике, сарадња талентованих 
ученика из Србије са ученицима из других 
европских земаља, као и представљање 
Србије на најлепши начин будућим 

Куп у срцу волонтера

Учесници Купа, 2015.

Екипа из Енглеске са наградама и лидером, 2014.

успешним научницима и пословним људима. 
Слободно време гостима је испланирано 
тако да имају прилике да упознају како 
знаменитости Београда, тако и лепоте 
Србије.
Генерални покровитељ Купа је Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација, а 
генерални спонзор је Пиреус банка.
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Татјана Матић, државни секретар, дели награде учесницима Купа МГ

У Сремским Карловцима

Весело је у повратку са излета

Један од покровитеља Купа МГ – Пиреус банка

Полазак из дома

У Виминацијуму
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У Музеју Николе Тесле, 2015.

У Београду На изложби о Михајлу Пупину, 2016.
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МАТЕМАТИЧКО–
СПОРТСКИ ЛЕТЊИ 
КАМП
Од 2012. године Удружење Кликер, које је 
основала Математичка гимназија у сарадњи 
са Телекомом Србија а. д., организује 
интернационални летњи математичко-
спортски камп за ученике узраста 10–15 
година. Са децом раде и о њима брину 
професори наше школе: математичари 
изводе наставу математике, а професори 
физичког васпитања осмишљавају и 
спроводе спортске активности. Значајну 
улогу, свакако, има и психолог. Сви заједно 
се труде да деца уживају акумулирајући 
своје физичке и менталне способности у 
природној и хуманој атмосфери.
Године 2014. кампу се придружила група 
професора и ученика из Русије; ученицима 
наставу математике држе професори из 
Русије, а остале активности реализују наши 
професори. 
Камп се организује у прелепом амбијенту 
у Тулби код Пожаревца, у ученичком дому 
Соња Маринковић. Деци су све време 
доступни интернет, теретана и спортски 

терени. Слободно време је предвиђено 
за спортске и културне активности. Њему 
се деца највише радују, јер је испуњено 
разноврсним играма, забавом и дружењем. 
У оквиру креативне радионице, између 
осталог, организују се маскенбал, караоке, 
вечери талената, где појединци показују 
колико добро певају, плешу, глуме, свирају, 
рецитују...
Овај камп, који се показао као веома 
успешан, сваке године похађа осамдесетак 
ученика из земље и расејања. Родитељи и 
ученици су пуни хвале о раду Кампа, па тако 
деца која су једном боравила у њему веома 
често долазе и наредне године. 

Овакви су услови за учење у Тулби крај Пожаревца

Волимо животиње . . .

А овако се забављамо уз музику. . .

После надметања у спорту најбољи добијају медаље
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ГАЛЕРИЈА КУЛОАР
Кренемо ли времепловом, уочићемо 
занимљиву смену чула на историјској 
позорници. У ренесанси се за умног и 
разборитог човека говорило да „има 
нос“, с појавом радија – „има ухо, уме да 
ослушне време“. Од појаве телевизије и 
потоњих дигиталних унапређења – „има 
око и зна да се снађе у визуелном добу“. 
У контексту овога, ми смо већ раније 
имали и нос и ухо да намиришемо и 
ослушнемо дух времена. Спознали смо да 
је циљ образовања и васпитања стицање 
квалитетних знања и вештина из језичке, 
математичке, научне, уметничке, културне, 
техничке и информатичке писмености 
неопходно за живот у савременој заједници. 
С мало закашњења увидели смо да се у 
свету изучавају нови медији. Уметник је, 
рећи ће вам у Енглеској, у нашим школама 
свакодневна појава.
Ето, зато је и оснивање Галерије Кулоар у 
београдској Математичкој гимназији (28. 
новембра 2007) био значајан искорак у том 
смеру. Гимназијалци, та млада, образована 
и преспективна публика „која лансира моду 
и диктира укус“, видела је уметничка дела 
већ афирмисаних стваралаца, али годинама 
и сами излажу – са вршњацима из Србије 
и земаља региона – кроз, ево, 7. Беокулис 
(Београдски Кулоаров ликовни израз)!
Беокулис је културна манифестација на 
којој сваке године, у мају, средњошколци 
„разговарају“ кроз разне видове уметничког 
изражавања, међу којима доминирају цртеж, 
слика, графика, фотографија, филм, нови 
електронски медији. То је њихов својеврсни 
визуелни дијалог из оног стеченог и 
наученог; размена естетских искустава, 
погледа, ставова, судова, закључака... Речју, 
дијалог (ликовних) култура! 
Паралелно с тим то је и потенцијално поље 
за ублажавање међусобних напетости 
и поларизованих ставова, где се схвата 
да је богатство различитости истинско 
богатство. Одвајкада је неговање дијалога 
унутар генерацијских група, као и 
дијалога између генерација и различитих 
учесника у образовању и одрастању врло 
важан механизам. Схватили смо то од 
самог почетка и доследно негујемо баш 
те вредности, учећи једни од других. А 
драго нам је што смо наишли и на широко 
разумевање околине.

На Беокулису 2015. године учествовали су 
ђаци – уметници из 48 школа са 633 рада у 
три категорије: ликовни рад, фотографија, 
кратки филм – из Србије, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније 
и Македоније. Видели смо много лепог, 
разноликог, угодног, корисног, занимљивог... 
Хвала вам свима за један овакав комплетан 
утисак. Закључили смо: оно што смо заједно 

Редакција часописа Математичке гимназије

урадили баш је добро. И додали: идемо 
даље!
Добро никад није било противник бољем, 
па ни у временима доминантно визуелне 
комуникације. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА 
ШКОЛЕ
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Срце сваке школе чине ученици и професори. Они су суштина и разлог постојања школе. 
Међутим, да би школа несметано функционисала потребне су службе које омогућавају 
њен рад и које помажу да се настава одвија квалитетно уз стални напор да се ти услови 

побољшају. Службе које су задужене за тај део активности школе су: директор, помоћник дирек-
тора, секретаријат школе, рачуноводство и помоћно-техничко особље. Када говоримо о Матема-
тичкој гимназији, школи која ради са младим талентима и у којој се одвија специфичан облик 
наставе, с правом можемо рећи да је рад ових служби специфичан и да се разликује у односу на 
друге школе. 
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Колектив Математичке гимназије 
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У својој досадашњој историји Математичка 
гимназија је имала неколико помоћника 
директора. У првих двадесетак година 
Гимназијa није имала помоћника 
директора, што је правдано статусом 
огледне школе и њеним „димензијама“. 
Осамдесетих година ХХ века за 
помоћника директора именован је Душан 
Комненић, који је утемељио ову функцију 
у Математичкој гимназији и својим 
преданим радом доказао оправданост 
њеног постојања у школи каква је наша 
гимназија. После његовог одласка у 
пензију, функцију помоћника директора је 
у кратком периоду обављао др Владимир 
Драговић.
Када је 2004. године др Владимир 
Драговић изабран за директора 
Математичке гимназије, функцију 
помоћника директора преузела је Невенка 
Спалевић, професор информатике. 
Она је, свесна значаја и улоге рачунара 
у функционисању сваке школе, у 
наредне две године, колико је била на 
овој функцији, увела систематичност 
у организацију Гимназије и почела са 
формирањем базе података о ученицима 
и запосленима у школи. После повратка 
Невенке Спалевић у наставу, функцију 
помоћника директора у току једне 
школске године обављао је др Бранислав 
Цветковић. Он је, и поред ангажованости 
на свом стручном усавршавању и обавеза 
у Институту за физику, успео да одржи 
континуитет рада који је увела Невенка 
Спалевић.
Од октобра 2007. до данас на овој 
функцији је Јасмина Стошић. Она покушава 
да настави путем који су утемељили сви 

њени претходници. У овом периоду у 
Гимназији се дешавају неке врло значајне 
промене у којима активно учествује, 
као што су реновирање зграде, увођење 
специфичног режима наставе итд. Иако 
је професор биологије, схвата значај 
коришћења информационе технологије у 
руковођењу школом, што је у садашњем 
савременом свету и образовном систему 
императив. 
Наведимо неке од послова помоћника 
директора:
  организовање и обезбеђивање 
реализације редовне, додатне, допунске 
и факултативне наставе;

  праћење редовног и исправног вођења 
педагошке документације;

  прикупљање података и израда ЦЕНУС-а, 
а од школске 2015/16. и попуњавање и 
редовно ажурирање ВЕБЦЕНУС-а;

  прикупљање података и израда 
Годишњег плана рада школе и Извештаја 
о реализацији годишњег плана рада 
школе;

  координирање рада одељењских 
и стручних већа, актива и тимова 
школе, Савета родитеља, Ученичког 
парламента...

  учествовање у организацији пријемног 
испита, теста способности, завршног 
испита, матурског испита, поправних и 
разредних испита.

Поменути послови, које су током свих 
ових година обављали помоћници 
директора, несумњиво говоре о значају и 
оправданости постојања ове функције у 
нашој школи.

Јасмина Стошић

Помоћник директора

Јасмина Стошић

Колектив из 2006.

Невенка Спалевић

Др Владимир 
Драговић

Сц Душан Комненић

Др Бранислав 
Цветковић

50monografija_mg.indb   17450monografija_mg.indb   174 25.8.2016.   21.15.4625.8.2016.   21.15.46



174\175

Од оснивања Математичке гимназије 
Стручно већe за математику (или како се 
то некад звало Актив за математику) због 
природе школе има посебно место. Највећа 
достигнућа школе, најзначајнији доприноси 
развоју образовања у Србији, највећи број 
домаћих и иностраних награда и признања 
које су ученици, али и њихови наставници 
добили на домаћим и међународним 
такмичењима и разним скуповима, везани 
су за Стручно веће математике.

 Главне активности Стручног већа су:

  Реализација редовне наставе са сталним 
унапређивањем планова и програма и 
увођење нових метода осавремењивања 
наставе.

  Научно, стручно и педагошко 
усавршавање професора математике и 
стално подмлађивање већа ангажовањем 
младих професора, претежно 
некадашњих ученика Математичке 
гимназије.

  Извођење додатне наставе, првенствено 
кроз припреме за домаћа и међународна 
такмичења, али и научна предавања 
из одабраних поглавља математике. 
Професори активно учествују у раду 
комисија и жирија на такмичењима, 
а школа је више пута била домаћин 
Републичког такмичења из математике, 
неколико Српских математичких 
олимпијада, Балканске математичке 
олимпијаде и Купа Математичке 
гимназије.

  Израда уџбеника, збирки задатака и 
других материјала у првом реду за 
ученике Математичке гимназије, али 
и других основних и средњих школа, 
пре свега за редовну, али и за додатну 
наставу.

  Учествовање на семинарима, летњим 
и зимским школама, где су наши 
професори првенствено предавачи, али и 
слушаоци.

  Сарадња са математичарима других 
сличних средњих и основних школа из 
земље и иностранства.

Почетак рада Актива за математику 
везан је за професоре Војина Дајовића, 
његову супругу Милицу Илић-Дајовић 
и Владимира Мићића. Свесни колико је 

оваква школа неопходна, они су поставили 
њене основе и осмислили начин рада, али 
такође и своје велико искуство у раду са 
младим, талентованим математичарима 
преносили на остале професоре у 
Гимназији, а као професори Универзитета 
стварали посебну академску атмосферу 
по којој је Математичка гимназија и данас 
специфична. Професор Дајовић никада 
није формално био председник Актива 
математичара, али је увек ефикасно 
руководио радом. Он је инсистирао да 
се у извођење наставе укључи што већи 
број младих асистената са катедри за 
математику београдских факултета, 
свестан њиховог огромног доприноса 
подизању нивоа знања ученика, али и 
не мање важног обрнутог процеса – да 
ће радом у оваквој средини стицати 
неопходно искуство за свој педагошки рад 
на Универзитету. Сам Војин Дајовић држао 
је наставу анализе са алгебром све до 1978. 
године. Значајно је да се наведе списак 
свих наставника математике од 1966. до 
1978. године јер их је професор Дајовић 
лично позивао и упућивао у рад. Тих првих 
година у Гимназији предавали су: Душан 
Аднађевић, Михаил Арсеновић, Бранка 
Алимпић, Мирослав Ашић, Милан Божић, 
Јулијана Вукадиновић, Јован Вукмировић, 
Ђорђе Вукомановић, Душан Георгијевић, 
Стеван Грујић, Војин Дајовић, Милица 
Илић-Дајовић, Слободан Дајовић, Ђорђе 
Дугошија, Бранка Ђерасимовић, Ариф 
Золић, Владимир Јанковић, Мирко Јанц, 
Весна Јевремовић, Мирољуб Јефтић, Бошко 
Јовановић, Живота Јоксимовић, Зоран 
Каделбург, Вера Ковачевић, Милан Којић, 
Драгослав Љубић, Јован Малишић, Миодраг 
Матељевић, Лазар Милин, Светозар Милић, 
Боривој Михајловић, Павле Младеновић, 
Павле Миличић, Радивоје Милошевић, 
Бранислав Мирковић, Владимир Мићић, 
Мила Мршевић, Слободан Нешић, Миољуб 
Никић, Милутин Обрадовић, Срђан 
Огњановић, Константин Орлов, Славиша 
Прешић, Љубомир Протић, Наташа 
Радоњић-Божовић, Мирослава Стојановић, 
Стеван Стојановић, Душан Стојшић, Душан 
Тошић, Енес Удовичић, Лука Филиповић, 
Љубомир Чукић и Шандор Шереш.

Већина ових професора радили су у 
школи као „спољни сарадници“. Овај 

Стручно веће за математику Математичке гимназије

Стручна већа

Проф. др Зоран 
Каделбург

Mирјана Катић
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термин се користио за наставнике, који 
нису били запослени у школи, већ су 
радили на неком од факултета. Од стално 
запослених наставника математике у 
Гимназији у овом првом периоду посебно 
су се издвојили Бранка Ђерасимовић-
-Милић и Живота Јоксимовић. Бранка је 
још као млада професорка са великим 
ентузијазмом генерацијама ученика 
Математичке гимназије „доносила“ љубав 
према геометрији. Увек је имала времена 
и стрпљења за ученике и њихове успоне 
и падове, бескрајну енергију за додатни 
рад, комисије за такмичења, семинаре, 
часописе. Неумољива болест зауставила ју 
је пре него што је дала Гимназији све што 
је могла. Готово у исто време у Гимназију 
је дошао и млади али већ афирмисани 
професор Живота Јоксимовић. Временом 
је постао синоним за наставу анализе 
и алгебре, идол ученицима, пример 
колегама. Управо су његови ђаци постигли 
најсјајније успехе на Међународним 
математичким олимпијадама 1974. и 
1999. године. И када је своју блиставу 
професорску каријеру приводио крају, 
пензија и крај живота стигли су готово 
истовремено.

Чим су прве генерације ученика 
Математичке гимназије завршиле факултет, 
почиње нови процес, можда најзначајнији 
за даљи рад Стручног већа математике, 
процес континуираног увођења бивших 
ученика у рад са новим генерацијама. 
Наоружани знањем и полетом, по природи 
ствари најбољи студенти Математичког 
факултета од тих, седамдесетих година 
постају главни ослонац у извођењу наставе 
математике, било као стално запослени, 
било као спољни сарадници.

Када је седамдесетих година ХХ века донета 
одлука о реформи образовања, био је то 

најтежи ударац за Математичку гимназију. 
Готовo све што се годинама стварало 
нестало је у безумљу тада владајућег 
једноумља. Прекинута је сарадња са 
Универзитетом, онемогућен рад на 
селекцији талената, забрањени пријемни 
испити, повећан број ученика у одељењима. 
С друге стране, стигло је и неочекивано 
признање. Модел планова и програма 
Математичке гимназије пресликан је за све 
ученике тзв. Математичко-техничке струке 
у Србији. У то време већа група младих 
и амбициозних професора београдских 
гимназија прелази у Математичку 
гимназију. Међу њима су Љубинка 
Петковић и Ненад Лазаревић, који су у 
Математичкој гимназији дочекали пензију, 
али и неки који из разних разлога нису. 
Маја Мучалов, увек ведра, расположена и 
насмејана, али педантна и озбиљна, није 
доживела свој 31. рођендан. Слободан 
Тмушић, већ афирмисани професор, своје 
велико искуство у раду са београдским 
гимназијалцима преносио је генерацијама 
ученика Математичке гимназије све док 
је то његово срце издржало. Михаило 
Вељковић, кога су ученици од миља 
прозвали Еуклид, увек је имао енергију 
да прошири својим ђацима математичке 
видике. Основао је школски лист, писао 
афоризме, све док га опака болест није 
однела у његовим најбољим годинама.
Овај период карактеристичан је и по томе 
што Актив за математику, проценивши 
да нема довољно литературе, почиње да 
припрема збирке задатака из математичких 
предмета. Наиме, у првих петнаесетак 
година рада у Математичкој гимназији 
углавном је коришћена у то време веома 
приступачна руска литература, њихови 
бројни уџбеници и збирке задатака чији су 
аутори Фихтегољц, Моденов, Цубербилер, 
Лидски, Јаглом, и многе друге, тек изузетно 
понека књига на нашем језику. Осим тога, 
професори су у складу са тада скромним 
техничким могућностима, припремали 
материјале из појединих области и делили 
их ученицима. Међутим, баш у време 
„усмереног образовања“ Актив је одлучио 
да припреми две збирке задатака, једну 
за трећи разред (математичка логика, 
геометрија, тригонометрија, математичка 
анализа и вероватноћа, чији су аутори били 
Срђан Огњановић, Михаило Вељковић, 
Бранка Ђерасимовић, Слободан Тмушић, 
Живота Јоксимовић и Весна Јевремовић), а 
другу за четврти разред (линеарна алгебра 
и аналитичка геометрија и математичка 
анализа, чији су аутори Михаило Вељковић, 

Др Милена Радновић, др Драган Благојевић, 
Михајло Вељковић и  мр Драгољуб Јовановић

Ненад Лазаревић
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Живота Јоксимовић и Срђан Огњановић). 
Збирке су изашле из штампе 1984. и биле 
су од велике помоћи не само нашим 
ученицима, већ и ученицима математичко-
-техничке струке других школа.
Од 1986. године Актив почиње интензиван 
рад на обнављању Математичке гимназије. 
Формирана је комисија у саставу: 
Владимир Мићић, Љубомир Протић, Зоран 
Каделбург и Срђан Огњановић, која је 
кроз институције система, али и ван њих 
тражила путеве да се постојеће стање 
промени. По угледу на старе, написани су 
нови планови и програми, а по добијању 
одобрења Просветног савета приступило се 
енергичном раду на повратку идентитета 
– пријемни испит, наставни кадар, 
сарадња са Универзитетом, Математичким 
институтом и Друштвом математичара 
Србије. Прва генерација „обновљене“ 
Математичке гимназије уписана је 1988. 
године. Програмирање и информатика 
постали су обавезни предмети и због све 
веће присутности и значаја ових области 
одлучено је да се из Актива математичара 
издвоји и формира нови Актив за 
информатику. У почетку су конституисана 
два смера – општи и програмерски, а 
школа је радила у виду огледа. Када је 
оглед окончан, 1995. године, одустало се 
од смерова и од тада сви ученици раде по 
јединственом плану и програму.
Актив се осетно кадровски појачава. У рад се 
поново укључују многи стари професори са 
Универзитета, али и нови спољни сарадници: 
академик Милосав Марјановић, Зоран 
Ивковић, Павле Миличић, Мирјана Ђорић, 
Зоран Шами, Милутин Обрадовић, Душан 
Георгијевић, Милош Миличић, Владимир 
Стојановић, Раде Тодоровић и други. У то 
време, два искусна професора, Драгољуб 
Јовановић и Михаил Сопић, почињу да 
раде као стално запослени професори, а 
ускоро им се придружује и Вера Јоцковић. 
Традицију наставе геометрије са много 
љубави деведесетих година негује Милан 

Митровић. Посебно треба поменути групу 
бивших ученика Математичке гимназије, 
који су после успеха на Међународним 
математичким олимпијадама и успешних 
студија на Математичком факултету, 
уз научни рад, нашли време да раде са 
ученицима нових генерација: Нинослав 
Ћирић, Миодраг Живковић, Сава Крстић, 
Милош Арсеновић, Предраг Тановић, 
Ђурица Јованов, Александар Вучић, Новица 
Блажић, Владимир Драговић, Дарко 
Милинковић, Драгољуб Кечкић, Милена 
Радновић и други.
Проблем непостојања уџбеника за ученике 
Математичке гимназије постепено 
почиње да се решава и уз велико залагање 
дугогодишњег сарадника Гимназије 
Живорада Ивановића и издавачког 
предузећа Круг. Објављени су уџбеници:
  ГЕОМЕТРИЈА 1 (Митровић, Огњановић, 
Вељковић, Лазаревић, Петковић)

  АНАЛИЗА СА АЛГЕБРОМ 1 (Драговић, 
Золић, Каделбург, Огњановић)

  АНАЛИЗА СА АЛГЕБРОМ 2 (Каделбург, 
Мићић, Огњановић)

  АНАЛИЗА СА АЛГЕБРОМ 3 (Каделбург, 
Мићић, Огњановић)

  АНАЛИЗА СА АЛГЕБРОМ 4 (Каделбург, 
Мићић, Огњановић)

  ТРИГОНОМЕТРИЈА (Дугошија, Ивановић, 
Милин)

  ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА 
(Малишић)

  ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА – збирка 
задатака (Малишић)

  СТЕРЕОМЕТРИЈА (Ивановић, Огњановић)
  ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА 
(Младеновић)

  ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА – збирка 
задатака (Младеновић)

  Круг је објавио и Збирку припремних 
задатака за упис у Математичку 
гимназију (МАТЕМАТИКА 10+, аутор 
Огњановић).

Др Ђорђе Баралић

Проф. др Предраг 
Тановић

Уџбеници за Математичку гимназијуВера Јовковић и Сандра Андрић

50monografija_mg.indb   17750monografija_mg.indb   177 25.8.2016.   21.15.5425.8.2016.   21.15.54



Осим овога, објављен је и уџбеник за 
линеарну алгебру и аналитичку геометрију 
(Миличић, Бајковић, Ђорић, Вељковић, 
Лазаревић, Ћирић). Чланови Актива су 
такође аутори бројних уџбеника и збирки 
задатака за ученике основних и средњих 
школа, али и факултета. Објавили су 
бројну стручну литературу за рад младих 
математичара, углавном у издању Друштва 
математичара Србије.

Осамдесетих и деведесетих година ХХ века 
Математичка гимназија поново заузима 
место лидера међу средњим школама 
у Србији. Професори, чланови Актива, 
редовно учествују на стручним и научним 
семинарима у земљи и иностранству, 
сарађују у математичким часописима, раде 
у комисијама Министарства просвете на 
унапређивању математичког образовања 
у земљи и изради стандарда ученичких 
постигнућа, објављују научне радове, 
руководе комисијама за такмичења 
Друштва математичара Србије, аутори су 
уџбеника и збирки задатака. Од Актива 
математичара потекла је и идеја да се 
оснују одељења Математичке гимназије 
у најбољим гимназијма широм Србије. 
У неким срединама постигнути су сјајни 
резултати – у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, 
Ваљеву, Краљеву, Сенти, а у другим, као 
што су Крушевац и Лесковац, било је и 
извесних тешкоћа. Једно време по моделу 

Математичке гимназије радила је и једна 
гимназија у Подгорици у Црној Гори.

У то време, Актив математичара добија 
нову идеју. Са циљем да се уједначи 
критеријум оцењивања, а и да се 
ученици боље припреме за матурски и 
пријемни испит, од 1992. године уводе 
се заједники писмени задаци, најпре из 
анализе са алгебром, а затим и из других 
математичких предмета. Временом ови 
заједнички писмени задаци за ученике свих 
одељења једног разреда постају својеврсна 
институција, а ову идеју преузимају и многе 
друге школе у нашој земљи. Објављена 
је и збирка задатака са заједничких 
писмених задатака из анализе са алгебром 
у издању Завода за уџбенике (припремили: 
Перовановић и Кнежевић).

На иницијативу Актива за математику 
школске 1994/95. године први пут је 
формирано одељење у коме се настава 
изводи применом менторског рада, који се 
до тада у нашој земљи није примењивао. 
Део наставе у том одељењу изводи се у 
групама од четири до шест ученика. По 
посебним критеријумима, где се узимају 
у обзир успех у основној школи, на 
такмичењима и на пријемном испиту, у 
свакој генерацији одреди се пре почетка 
првог разреда двадесет најуспешнијих 
ученика и они по традицији иду у одељење 
са индексом „д“, тзв. менторско одељење. 
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У току старијих разреда, поједини најбољи 
ученици из осталих одељења могу се 
пребацити у менторско, а предвиђена је 
и могућност да неки од ученика који се 
нису баш најбоље показали изађу из „д“ 
одељења. Овакав рад показао се изузетним 
и најбољим и највреднијим ученицима 
омогућава бржи напредак, проширивање и 
продубљивање знања.

Нови изазов који се појавио пред Активом 
математичара јесте увођење седмог и осмог 
разреда основне школе у Математичку 
гимназију. После дугог и напорног 
образлагања просветним властима о 
потреби ове иновације, припремљени су 
нови планови и програми рада, повећан 
је број часова математике у односу на 
друге школе, али тако да су планови остали 
у складу са плановима рада у основној 
школи. Основна школа при Математичкој 
гимназији почела је са радом у 2004/2005. 
години. Да би почетак рада био што 
успешнији, организоване су промоције 
на Градском, Републичком и Савезном 
такмичењу из математике, обављени бројни 
разговори са родитељима, објављени 
чланци у Математичком листу и неким 
дневним листовима, али и презентације 
на више телевизијских станица. Објављена 
је и посебна збирка задатака за припрему 
ученика (аутори: Золић и Огњановић). 

Наредне године показале су колико је 
отварање основне школе била добра идеја.

Почетком деведесетих година Актив добија 
идеју да се започне са реализицијом 
припремне наставе за упис на факултете 
и средње школе, али за ученике из других 
средина. Овај рад суботом и недељом 
временом прераста у праву Школу младих 
математичара, коју похађају бројна деца, 
почевши од предшколског узраста. Ту они 
стичу почетна математичка знања, пре 
свега у логичко-комбинаторним задацима. 
Многи од њих касније постају ученици 
Математичке гимназије.

У периоду од 1996. до 2016. године најдуже 
су Активом руководили Срђан Огњановић 
и Мирјана Катић. Мирјана је председница 
Актива од 2008. године и предводница 
нове групе сарадника, младих наставника, 
од којих је већина завршила Математичку 
гимназију, а ради на факултету или 
Математичком институту: Раде Тодоровић, 
Ђорђе Милићевић, Владимир Балтић, 
Растко Маринковић, Ђорђе Кртинић, 
Иван Анић, Миливоје Лукић, Младен 
Лаудановић, Миљан Кнежевић, Растко 
Маринковић, Весна Којић, Мирослава 
Антић, Радош Бакић, Борислав Гајић, 
Зоран Петрић, Јелена Јоцковић, Татјана 
Симчевић, Ивана Божић... Неки од њих 
су радили краће, неки дуже у школи, у 
зависности од тога куда су их одвели 
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животни пут и научна каријера. Као спољни 
сарадници помажу и искуснији професори 
са Универзитета, односно Математичког 
института: Гојко Калајџић, Раде Лазовић, 
Драган Благојевић, Божидар Јовановић, 
Милољуб Албијанић, Војислав Пантић, 
Миодраг Спалевић, Бобан Маринковић.

После одласка у пензију старијих 
наставника, током прве деценије ХХI века 
у математичком активу појављују се нова 
имена младих наставника. Запослење у 
школи добијајају: Верица Илић, Јасмина 
Лазић, Илија Мировић, Бојана Матић, 
Сандра Андрић, Иван Елчић, Предраг 
Каран, Јелена Јевремовић, Соња Чукић, 
Милица Мисојчић, Милица Живановић и 
Јелена Николић. Важно је да се спомену и 
бројни нови млади спољни сарадници, који 
у духу у коме је школа и основана, својом 
младошћу, енергијом и ентузијазмом, 
доносе нов квалитет Гимназији: Наташа 
Ђурђевац, Марија Јелић, Милош Ђорић, 
Марко Радовановић, Александар Пејчев, 
Милан Новаковић, Ана Ђурђевац, Бојана 
Милошевић, Катарина Кукић, Ђорђе 
Баралић, Иван Чукић, Дејан Илић, Славко 
Моцоња, Младен Стаменковић, Аида 
Золић, Никола Митриновић, Стеван 
Гајовић и многи други. Тако у Стручном 
већу математике школске 2015/2016. 
године ради 30 професора, од којих је 18 
доктора математичких наука. Од садашњих 
професора математичких предмета 22 
су некадашњи ученици Математичке 
гимназије. Формирана су и два 
математичка кабинета – један за анализу са 
алгебром, други за геометрију. Кабинети су 
добили имена по славним математичарима 
Ојлеру и Лобачевском.

У свакој прилици се наглашава да 
математичка такмичења нису ни изблиза 
најважнији сегмент рада Математичке 
гимназије. Рад на припремама за 
такмичења само је начин да се млади 

постепено уводе у научни рад. Јасно је 
и да успеси на такмичењима додатно 
мотивишу и подстичу ученике да 
се определе ка математици. Већ од 
оснивања школе ученици Математичке 
гимназије доминирају на такмичењима 
из математике. Први освајачи награда на 
Међународној математичкој олимпијади 
су 1968. године Зоран Каделбург и Славко 
Симић. Наредних година број награда 
се мултиплицира. На домаћој сцени 
републичка и савезна такмичења постају 
готово школска такмичења Математичке 
гимназије. Тако се, на пример, 1978. године 
у Чачку догодило да на Републичком 
такмичењу из математике све награде у 
сва четири разреда освоје ученици наше 
школе. Слично се догодило и 1998. у 
Бечеју, на Савезном такмичењу, када су 
ученици Математичке гимназије освојили 
све награде осим једне. Још 1974. године 
потврђена је доминација и у олимпијском 
математичком тиму СФРЈ. Од осам чланова, 
седам су били ученици Математичке 
гимназије. Комплетна екипа наше земље 
била је сачињена од наших ученика и 
1998, 1999, 2008. и 2010. године. Ако се 
рачунају само Међународне математичке 
олимпијаде, наши ученици су освојили 

Математички кабинет

Др Владимир Балтић, Мирјана Катић, Бојана Матић и др Миљан Кнежевић

Др Радош Бакић

др Борислав Гајић
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преко 130 медаља, по чему су без премца. 
Свакако, најуспешнији је Теодор фон Бург, 
који је у периоду 2007–2012. освојио четири 
златне и по једну сребрну и бронзану 
медаљу и тако постао најуспешнији учесник 
Математичких олимпијада на свету до 
тада. Интересантно је да се спомене да су 
тројица наших ученика освојили медаље 
на олимпијадама наступајући за Босну и 
Херцеговину, односно Црну Гору.

Значајно је и да су лидери тимова 
наше земље углавном професори наше 
Гимназије. Првих година олимпијску 
екипу предводио је професор Владимир 
Мићић. Када је ствари ставио на право 
место, повукао се и руковођење препустио 
свом ученику Зорану Каделбургу. Дуго 
година припреме олимпијаца су водили 
и обављали дужности лидера Владимир 
Јанковић, Павле Младеновић и Ђорђе 
Дугошија, а затим њихови наследници 
Ђорђе Кртинић и Душан Ђукић. Златни 
олимпијац из ратне 1999. године Душан 
Ђукић постигао је светску славу јер 
су бројни његови задаци изабрани од 
стране међународног жирија и учесници 

олимпијада су их радили на такмичењу. 
Поменимо и изванредну колекцију 
задатака предложених за Међународне 
математичке олимпијаде коју су сачинили 
бивши ученици Математичке гимназије 
и олимпијци Владимир Јанковић, Душан 
Ђукић, Иван Матић и Никола Петровић, а 
објавио Шпрингер, водећи светски издавач 
научне литературе. Да би се постизали 
овакви резултати, неопходна је добра 
организација и сталан рад. Покретачи 
припрема за такмичења поново су бивши 
ученици, који су и сами учествовали на 
олимпијадама. Током година овде су 
велики допринос дали Зоран Каделбург, 
Љубомир Чукић, Ђорђе Дугошија, 
Владимир Јанковић, Лазар Милин, Срђан 

Огњановић, Весна Јевремовић, Предраг 
Тановић, Милош Арсеновић, Владимир 
Драговић, Милена Радновић, Ђорђе 
Милићевић, Владимир Балтић, Ђорђе 
Кртинић, Душан Ђукић, Миливоје Лукић, 
Марко Радовановић, Милош Ђорић, 
Александар Пејчев, Милан Новаковић, 
Стеван Гајовић и многи други. Сваки 
повратак наших ученика са студија у 
Кембриџу и Оксфорду користи се да они 
одрже неко предавање својим млађим 
колегама и тако пренесу своја искуства са 
такмичења.

Када су отворена одељења основне школе, 
почели су да стижу и успеси најмлађих 
ученика на домаћим такмичењима и 
Јуниорским математичким балканијадама 
већ од 2005. године. Она врста 
доминације која је већ била присутна 
на средњошколским такмичењима сада 
се преноси и на основношколска. Све 
чешће се догађа да и неки талентовани 
основци постану чланови средњошколске 
екипе Србије за међународна такмичења. 
Сви такви ученици су из Математичке 
гимназије. За њихове успехе донекле су 
заслужне и њихове мало старије колеге, 
ученици Гимназије. У организацији 
Стручног већа математике одржана су 
и бројна изузетно успешна предавања 
средњошколаца основцима, тзв. вршњачка 
едукација.

Са Универзитета Кембриџ потекла је 
идеја да се повећа интересовање девојака 
за математику и од 2012. године сваке 
године се одржава Европска математичка 
олимпијада за девојке. Екипа Србије, у 
којој већину увек представљају ученице 
Математичке гимназије, постизала је сјајне 
резултате. Тако је 2013. поделила прво, 
а 2015. године друго место. Комплетна 
репрезентација Србије за Пету математичку 
олимпијаду за девојке 2016. године је из 
Математичке гимназије.

Са медаљом око врата Стеван Гајовић и професори 
Душан Ђукић и Ђорђе Кртинић

Директор Владимир Драговић са ученицима 

Проф. др Бобан 
Маринковић

Проф. др Милољуб 
Албијанић

Проф. др Зоран 
Петрић
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Ученици Математичке гимназије редовно 
постижу сјајне резултате и у саставу 
репрезентације Београда на интересантном 
међународном такмичењу – Турнир 
градова.

Велики успеси на Међународним 
математичким олимпијадама нису остали 
непримећени у свету. Стално стижу бројни 

позиви нашим ученицима за учешће на 
разним локалним такмичењима. Од 1993. 
до 1995. године, када су међународне 
санкције према нашој земљи показале 
сву своју бесмисленост кроз забрану 
учешћа ученицима из Југославије да 
учествују на међународним олимпијадама, 
а које су иначе појединачна такмичења, 
обележене су успешном сарадњом са 
славном московском математичком 
гимназијом Колмогоров, која је под 
патронатом московског универзитета 
Ломоносов. Тада су одржана три интерна 
такмичења руских и наших ученика. 
Бројни други позиви резултирали су 
успешним гостовањима наших ученика 
у Анкари, Темишвару, Москви, Санкт 
Петербургу, Перму, Букурешту, Трсту, 
Астани (Казахстан), Јамболу (Бугарска)... 
Све су то биле и прилике да се међу 
собом упознају и професори и размене 
искуства. Међународна сарадња Стручног 
већа матемaтике није се ограничила само 
на такмичења. Наши професори били 
су домаћини или су путовали у госте 
својим колегама из Шведске, Немачке, 
Велике Британије, Француске, Мађарске, 
Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, 
Црне Горе и других земаља.

Осећајући потребу да узврати 
гостопримство многим школама које су 
позивале наше ученике на такмичења, 
Стручно веће математике покренуло је 
идеју да се сваке године и у Београду 
организује једно међународно такмичење 

које би окупило стотинак ученика из 
петнаестак европских земаља. Наши 
гости су ученици из Немачке, Велике 
Британије, Пољске, Словеније, Хрватске, 
Босне и Херцеговине, Македоније, Црне 
Горе, Бугарске, Румуније, Грчке, Русије, 
Казахстана, али и ученици из математичких 
одељења других школа у Србији. Куп 
Математичке гимназије постаје све 
популарније такмичење, о чему сведоче и 
позиви са молбом за учествовање из других 
држава.

Све ове године Стручно веће математике 
посвећивало је много пажње набављању 
литературе. Тако је у овом тренутку 
библиотека наше школе једна од најбоље 
снабдевених у Србији уџбеницима, 
збиркама задатака и стручним часописима 
за ученике основних и средњих школа.

Године 2012. Стручно веће математике 
долази на идеју да покрене летњу школу. 
Сваког лета почетком јула окупљају се 
ученици из целе Србије, али и из других 
земаља, узраста од 10 до 15 година, на 
математичко-спортском кампу, који 
се редовно организује у Тулби, поред 
Пожаревца. Број заинтересованих ученика 
сваке године се повећава, а од 2014. године 
стални гости су и ученици из Русије, којима 
наставу математике на руском језику води 
наш некадашњи ученик Владимир Шарић 
са својим сарадницима из Москве.

Да би се настава осавременила, а 
ученицима приближила најновија 
математичка достигнућа, тзв. Актив 
математике редовно је организовао 
интересантна предавања, серије 
специјалних курсева и изборних предмета. 
Овакве семинаре, намењене ученицима, 
али и наставницима, држали су професори 
Славиша Прешић (Математика се и прави), 
Предраг Тановић (Аксиоматска теорија 
скупова; Изабрана поглавља алгебре 1 и 2), 
Милош Арсеновић и Владимир Драговић 
(Функционалне једначине), Новица 
Блажић (Геометрија сфере и Геометрија 
многострукости на R3), Милан Митровић 
(Пројективна геометрија), Милан Божић 
(Историја и филозофија математике), 
Владимир Балтић (Дискретна математика), 
Владимир Драговић и Борислав Гајић 
(Математичко-физички кружок), Вера 
Јоцковић (Нацртна геометрија), Раде 
Живаљевић (Синдирела и инверзивна 
геометрија), Миодраг Рашковић 
(Нестандардна анализа) и многи други. 
Занимљиво предавање нашим ученицима 
о историји француске математике одржао 

Уџбеници из анализе са алгебром

Милица Мисојчић

Др Соња Чукић

Јелена Николић

Јелена Јевремовић

Верица Илић
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је 2013. године тадашњи амбасадор 
Републике Француске у Београду Његова 
екселенција Франсоа Гзавије Денио, који 
је управо професор математике. Гости 
наше школе били су и у свету познати 
математичари Гинтер Циглер (2012), Стева 
Тодорчевић (2014) и Антон Зорич (2016. 
године).

Дугогодишњи успешан рад Математичке 
гимназије повезао је у неким случајевима 
читаве породице са Активом за 
математику. Тако је, првих година у 
Математичкој гимназији предавао 
професор Михаил Арсеновић, а нешто 
касније и његов син Милош. И Милош и 
његов брат и ћерка били су ученици наше 
школе. Ученик прве генерације Љубомир 
Чукић, убрзо је постао и професор и радио 
је у нашој школи све до пензије. Његова 
деца, Соња и Иван, били су и ученици и 
професори у Математичкој гимназији. 
Професор Математичког факултета Ариф 
Золић дуго година радио је у школи као 
спољни сарадник а једно кратко време 
радила је и ћерка Аида. Вера Јоцковић 
је дуго година предавала геометрију, 
а њена ћерка Јелена је завршила нашу 
школу, да би касније и сама радила као 
професор. Професорка Математичког 
факултета Мирјана Ђорић предавала је 
извесно време и у Гимназији. Њене ћерке, 
Наташа и Ана, завршиле су нашу школу, 
а потом и радиле у њој као професорке. 
У Математичкој гимназији предавали су 
Владимир Мићић и његова ћерка Јасмина.

Не треба занемарити ни значајан рад 
Стручног већа математике на завршном 
(матурском) испиту: веома се води рачуна 
о задацима на испиту, али још значајнија 
је помоћ ученицима при изради матурског 
рада из математике. Неки ученици су 
написали изванредне радове који су 
понекад и на нивоу докторске дисертације.

На предавању ученицима МГ проф. др  Антон Зорич

Педесет година рада Стручног већа 
математике обележили су ентузијазам, 
љубав, успеси. Резултати који су постигнути 
вероватно су премашили очекивања 
оснивача Математичке гимназије. Исто 
тако, надамо се да ће и резултати у 
наредним годинама премашити садашња 
очекивања.

Др Миливоје Лукић и Ана Ђурђевац

Директор Срђан Огњановић са младим 
наставницима Маријом Јелић и Стеваном  
Гајовићем

Проф. др Љубомир Протић и  
проф. др Раде Лазовић
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Књига 
The IMO Compendium
Издавачка кућа Шпрингер (Springer), једна 
од највећих и најпознатијих издавачких 
кућа за математичку литературу на свету, 
објавила је књигу под насловом The IMO 
Compendium: A Collection of Problems 
Suggested for International Mathematical 
Olympiads. Књига је изашла у оквиру серије 
Problem Books in Mathematics. До сада је 
доживела два издања: прво 2006. године, а 
друго (проширено) 2011. године. Може се 
очекивати треће издање 2017. године. Један 
руски издавач купио је право да књигу 
изда на руском језику, па се очекује и њено 
руско издање. 

Аутори књиге The IMO Compendium 
јесу четири наша математичара: Душaн 
Ђукић, Влaдимир Jaнкoвић, Ивaн Maтић 
и Никoлa Пeтрoвић. Сва четворица су 
били ученици Математичке гимназије 
и успешни учесници Међународних 
математичких олимпијада. Освојили су 
укупно једну златну, седам сребрних 
и једну бронзану медаљу. Владимир 
Јанковић је био ученик друге генерације 
Математичке гимназије од 1967. до 1970. 
године, а остала тројица припадају једној 
од најуспешнијих генерација, која је ишла 
у Математичку гимназију од 1995. до 1999. 
године. Њихово дружење је почело у другој 
половини деведесетих година прошлог 
века. Док је био лидер југословенске 
екипе на Међународним математичким 
олимпијадама, Владимир Јанковић је 
почео интензивно да се бави припремањем 
средњошколаца за математичка такмичења 
високог ранга, као што су Међународне 
математичке олимпијаде и Балканске 
математичке олимпијаде. То је у почетку 
радио у оквиру активности у Друштву 
математичара Србије, а касније је наставио 
рад са талентованим подмлатком у 
Клубу младих математичара Архимедес. 
У Архимедесу је водио Олимпијску групу 
и преко Архимедеса је увео Београд 
у Међународне математичке турнире 
градова. Душaн Ђукић, Ивaн Maтић и 
Никoлa Пeтрoвић били су учесници тих 
активности. Најважнији резултат тог рада 
је златна медаља коју је Душан Ђукић 
освојио на Међународној математичкој 
олимпијада 1999. године. То је била трећа 
златна медаља за Математичку гимназију, 
на коју се чекало 25 година. Данас је 
Душан Ђукић лидер српске репрезентације 

на Међународним математичким 
олимпијадама. Осим тога, он је аутор 
многих лепих и тешких задатака, који су 
били одабрани и решавани на разним 
математичким такмичењима код нас и 
у свету. Велики број његових задатака 
био је на Међународним математичким 
олимпијадама, а Душан Ђукић спада у 
најуспешније креаторе таквих задатака у 
свету.

Велике заслуге за настанак ове књиге 
имају руководиоци наших екипа на 
ранијим Међународним математичким 
олимпијадама. То се пре свега односи 
на оне најстарије, Владимира Мићића 
и Зорана Каделбурга. Захваљујући 
њима сачувани су текстови задатака 
предлаганих на старим Међународним 
математичким олимпијадама. Деведесетих 
година прошлог века Владимир Јанковић 
је сакупио богату колекцију задатака 
предлаганих за Међународне математичке 
олимпијаде. На основу писама која 
су стизала из иностранства од неких 
математичара из света, који су трагали 
за таквим задацима, могло се закључити 
да је ово најбогатија и најкомплетнија 
колекција задатака те врсте на свету. 
На иницијативу тројице млађих аутора 
одлучено је да се ови задаци „поделе» 
свима заинтересованима путем збирке која 
би била написана код нас. Тако је настала 
ова књига. 

The IMO Compendium садржи скоро 
све задатке који су ушли у ужи избор 
приликом бирања задатака за такмичења 
на Међународним математичким 
олимпијадама (shortlisted problems) 
почев од десете, одржане 1968. године. 
Такође садржи велику колекцију задатака 
који су били предлагани за такмичења 
на Међународним математичким 
олимпијадама (longlistеd problems) почев 
од девете, одржане 1967. године (на 
Цетињу). Задаци предлагани за такмиченња 
на ранијим Међународним математичким 
олимпијадама нису сачувани, сем 
једног кумулативног избора који се 
може наћи у старим руским збиркама 
задатака посвећеним Међународним 
математичким олимпијадама. Ова књига 
садржи најпотпунију могућу колекцију 
задатака за Међународне математичке 
олимпијаде, и због тога има велику 
документарну вредност. Нарочито је 
важно што су сачувани задаци предлагани 
за старе Олимпијаде. Задаци из ужег 
избора у последње време се објављују на 

Проф. др Владимир 
Јанковић
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интернету (са задршком од годину дана, 
да би се могли користити на локалним 
такмичењима), а комплетни предлози се 
не објављују. Књига садржи решења више 
од половине задатака (којих има преко 
две хиљаде). Решења мање интересантних 
задатака су изостављена, зато што је 
обим књиге велик и без њих. Аутори нису 
преузимали постојећа позната решења, већ 
су самостално решавали све ове задатке. 
Зато се у књизи могу наћи многобројна 
нова, оригинална решења задатака. 
The IMO Compendium заузима 
централно место међу књигама које се 
користе за припреме за Међународне 
математичке олимпијаде. Многи 
међу најталентованијим младим 
математичарима широм света читају ову 
књигу. У енглеском филму A Brilliant Young 
Mind, који је снимљен 2014. године, говори 
се о талентованом средњошколцу који се 
припрема за предстојећу Међународну 
математичку олимпијаду. Књига коју 
он чита је The IMO Compendium. Она је 
резултат духа Међународних математичких 
олимпијада, који традиционално негују 
ученици Математичке гимназије.

Владимир Јанковић

The Imo Compendium, збирка задатака са претходних 
олимпијада
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Стручно веће 
за физику, 2016.

Стручни актив за физику и астрономију

Физика

Од почетка рада Математичке гимназије 
настава физике има наглашену улогу 
и значај. Стога се увек посебна пажња 
поклањала одабиру професора физике. 
Статус физике, организација рада, обавезе 
и резултати ученика и професора слични су 
као у математици.

Наставници. Први стално запослени 
професор физике у школи био је Милан 
Распоповић. Када је он постао директор, 
већину часова преузела је Бојана Никић, 
која је остала у школи тридесетак година и 
знањем, односом са ученицима и колегама, 
радом и професионалним успесима стекла 

статус једног од најбољих професора у 
историји Математичке гимназије. Првих 
десетак година у сталном радном односу 
био је и Гаврило Вуковић, који је тим 
генерацијама ученика остао у веома 
лепом сећању. Од 1970. године у наставу 
се укључују и сарадници са факултета и 
научних институција: Јагош Пурић, Љубо 
Ристовски, Драгомир Крпић, Илија Савић и 
др.

У време усмереног образовања (1977–1987) 
број часова физике се знатно повећао, па се 
проширио и Актив професора физике. Тада 
је прво у стални радни однос примљена 
Наташа Чалуковић, бивши ученик 
Математичке физике и тек дипломирани 
физичар. Потом је ангажована такође 
млада професорка Весна Рапаић. Бојана, 
Наташа и Весна чиниле су основу Актива за 
физику, који је годинама развијао изузетно 
квалитетан систем рада и био (као и сада) 
најбољи у држави. У том периоду радили 
су у школи и други физичари, који су по 
завршетку фазе усмереног образовања 
морали прећи у друге школе.

Деведесетих година преузети су из других 
гимназија искусни и доказани професори 
Драган Цветковић и Наташа Каделбург. У 
том периоду стални радни однос засновао 
је и млади професор Јовица Милисављевић, 
касније и још млађе Катарина Матић и 
Вишња Јовановић. Од 2010. године у школи 
је Иван Станић, бивши ученик Математичке 
гимназије, који се након усавршавања 
вратио из Америке, са великим жаром 
прихватио професорског посла и већ 

Мг Бојана Никић и проф. др Милан Распоповић
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доказао изузетним резултатима. Од пре 
неколико година члан нашег актива је и 
Драгица Ивковић, преузета из друге школе 
као квалитетан професор.

Од 1989. године, када је школи одобрен 
статус огледа, тј. повратак у Математичку 
гимназију и све што је она раније 
подразумевала, поново се за наставу 
ангажују и сарадници из научних 
институција. Између осталих, у школи 
су радили Божидар Милић, изузетно 
цењени професор Физичког факултета, 
и Александар Богојевић, један од 
водећих научника у Институту за физику. 
Последњих двадесетак година све више се 
као сарадници ангажују млади професори, 
најчешће бивши ђаци Математичке 
гимназије. Међу њима су већ доказани 
научници Бранислав Цветковић (који каже 
да, упркос свим неодољивим изазовима 
науке, никада неће отићи из ове школе) и 
Игор Салом (који фасцинира и инспирише 
радознале и талентоване ученике 
способношћу да им приближи и разјасни 
компликовану и апстрактну савремену 
физику), затим Станко Николић, најмлађа 
Александра Димић и други. У реализацији 
експерименталног дела наставе драгоцену 
помоћ последњих година имамо од 
Саше Ивковића, професора са Физичког 
факултета. 

Стручно веће физике (стари добри Актив 
физике) делује као сложна породица. 
Сарађујемо, размењујемо идеје и искуства, 
једни другима помажемо у налажењу 
одговора на нека тешка питања, која 
паметни и радознали ученици неретко 
постављају, и срећни смо када у томе 
успемо. 

Планови и програми. Од самих почетака 
рада школе радило се, као и сада, по 
посебним наставним плановима и 
програмима за Математичку гимназију, 
односно за Основну школу при 

Математичкој гимназији. Садржајно се 
они не разликују превише од програма 
гимназија природно-математичког смера 
(односно основне школе), али је знатно 
шири и темељнији приступ садржајима 
у нашим програмима. Аутори првог 
наставног плана и програма за нашу 
гимназију били су Милан Распоповић и 
Емило Даниловић, тадашњи републички 
саветник за физику. Касније су се програми 
повремено мењали и осавремењивали, а 
највећи допринос у комисијама за измене 
и допуне програма по правилу су давали 
професори Математичке гимназије. 
Професори одувек имају слободу да 
донекле одступе од прописаних програма, 
прилагођавајући наставу способностима 
и интересовањима ученика. Ту слободу 
користимо, најчешће обогаћивањем 
програма темама из савремене 
физике, строжим и адекватнијим 
математичким приступом појединим 
садржајима, другачијим (од прописаних) 
лабораторијским вежбама...

У периоду усмереног образовања било 
је битно другачије. Школа је припадала 
математичко-техничкој и природно-
-техничкој струци. Радило се по плановима 
и програмима заједничким за све школе 
тих струка. Одељења математичко-
-техничке струке изучавала су општу 
физику са три часа недељно. Исту физику 
су имали и ученици природно-техничке 
струке, али су они изучавали и примењену 
физику, технику физичког експеримента и 
нуклеарну или ласерску физику.

Уџбеници. Првих десетак година 
коришћени су уџбеници опште физике за 
студенте прве и друге године техничких 
факултета. У школској библиотеци било је 
мноштво збирки задатака руских аутора 
и оне су се највише користиле у настави 

Проф. др Божидар 
Милић

Мр Наташа Чалуковић и Весна Рапаић

Уџбеници за физику

Александра Димић
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и припремама за такмичења. Године 1975. 
промењен је програм физике и тада су 
Б. Никић и Г. Вуковић превели са руског 
општи курс Основи физике аутора Пинског 
и Јаворског, који је био усклађен са 
новим програмом и дуго је коришћен као 
интерни уџбеник. Од 1985. године ученици 
и професори имали су на располагању 
и збирку задатака аутора Г. Вуковића. У 
време усмереног образовања коришћени 
су одговарајући уџбеници физике које је за 
сваку струку и свако занимање припремао 
Завод за издавање уџбеника.
Од деведесетих година, у обезбеђивању 
одговарајуће литературе намењене 
ученицима Математичке гимназије 
ангажују се наши професори. Највећу 
заслугу за то има Издавачка кућа Круг, 
у чијем издању се најпре појављују 
специјализоване збирке задатака, касније 
и уџбеници. Збирке задатака објављене су 
за сваки разред посебно; аутори су били Н. 
Чалуковић, Б. Никић и М. Распоповић. Од 
2002. до 2006. појављују се и уџбеници; 
аутори су Н. Чалуковић (за први и за други 
разред), Н. Каделбург и В. Рапаић (за трећи 
разред). Са мањим или већим изменама 
и допунама у наредним издањима, све те 
књиге и даље остају основна литература за 
нашу школу. Вредне збирке задатака, врло 
корисне нашим ђацима, објавио је и Д. 
Цветковић.
Засада нема специјализованих уџбеника 
за основце у Математичкој гимназији; 
користимо Кругове уџбенике и збирке 
задатака за седми и за осми разред (аутора 
Н. Чалуковић за седми и Н. Каделбург за 
осми разред).
Кабинет. Од првих дана школе прихваћена 
је теза да настава физике може бити 
успешна само ако теоријска излагања и 
расправе прати адекватна експериментална 
интерпретација. Већ на почетку уложена 
су значајна средства у опремање нашег 
кабинета у подруму. Тада набављена 

наставна средства за демонстрационе 
огледе и лабораторијске вежбе, са мало 
допуњавања, користила су се годинама. 
У време усмереног образовања школа 
је имала изузетну помоћ у реализацији 
експеримената од Института за нове 
материјале при САНУ, који је тада имао 
своју лабораторију у нашој згради.
Деведесетих година, када није било новца 
за набавку нових учила, сналазили смо се, 
и наши су ученици радили лабораторијске 
вежбе. Последњих десетак година ситуација 
се стално побољшава; сада имамо нови 
кабинет у приземљу, опремљен вероватно 
боље него у било којој другој школи у 
држави. Верујемо да ће тако и остати, тим 
пре што смо сада школа-вежбаоница, те о 
опремању нашег кабинета директно брине 
Министарство просвете. 
Менторска настава. Менторска одељења 
су састављена од по двадесетак ученика, 
изабраних на основу резултата на 
пријемном испиту и на такмичењима у 
основној школи. Један час физике недељно 
они имају у групама од четири до шест 
ученика. На менторским часовима у првом 
и другом разреду ученици обично излажу 

решења домаћих задатака. Ти задаци 
најчешће су сложени и нестандардни 
проблеми око којих се може развити 
жива и обострано врло корисна дискусија 
ученика и професора. Понекад ученици 
добијају проблемске задатке на часовима 
и раде их у паровима или сви заједно 
како би тимским радом стигли до 
решења. У трећем разреду неки домаћи 
задаци су мали пројекти које ученици 
презентују на овим часовима. Некад су 
то теоријски семинарски радови, некад 
експериментални. Менторски часови у 
четвртом разреду посебно су вредни. 
Вредност им подижу врхунски професори 
– сарадници који их држе и теме које се 
обрађују (знатно изнад нивоа обавезног 

На часу у кабинету за физику

Менторска настава

Катарина Матић
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програма). Тако су од др Душка Латаса 
са Физичког факултета, који је држао 
ове часове неколико година, ученици 
научили основе квантно-механичког 
формализма и сазнали како се користе 
Бондијеви дијаграми и квадривектори у 
описивању релативистичких феномена. 
Последње три године др Игор Салом 
из Института за физику на менторским 
часовима држи специјални курс из 
савремене физике који је сам осмислио 
(такав курс држао је и раније, у оквиру 
факултативне наставе). Највећи део 
курса бави се квантном теоријом 
информације, али покрива и теме 
опште теорије релативитета и, у 
кратким цртама, физике елементарних 
честица. Предавања су конципирана 
тако да буду између популарног и 
универзитетског нивоа. Ученици су 
испољили велико интересовање за 
Игорове часове и често су на њима 
присутни и ђаци других одељења. 

Додатна настава, ваннаставне 
активности, такмичења. Додатна 
настава се организује у оквиру 
припрема ученика за домаћа и 
међународна такмичења. Уз предметне 
наставнике, за извођење ове наставе 
са гимназијалцима ангажују се бивши 
ученици наше школе, учесници 
на међународним олимпијадама. 
Најуспешнији такмичари из трећег и 
четвртог разреда помажу у реализацији 
припрема за такмичења основаца. 
У школи раде и секција младих 
физичара и секција за електронику. 
Такмичења су, наравно, најпопуларнија 
(посебно она на која се путује). Учешће 
ученика на општинским и окружним 
такмичењима одувек је масовно и 
веома успешно. И на републичким 
такмичењима увек је далеко највише 

учесника било из наше школе; они 
су доминирали и по броју освојених 
награда. Успеси су били изузетни и 
на државним такмичењима која су 
се одржавала у некадашњој СФРЈ, 
СРЈ, касније у СЦГ. Од 2007. године 
републичко такмичење је највиши ниво 
такмичења за већину такмичара. За 
двадесетак најуспешнијих у четвртом 
разреду средње школе и у осмом 
разреду основне организује се Српска 
физичка олимпијада (СФО), где се 
одређују екипе Србије за међународне 
олимпијаде. Наши гимназијалци на 
републичким такмичењима освајају 
далеко највише првих и других 
награда, а и основци су веома успешни. 
На СФО већина учесника су наши 
ученици, па их обично највише буде и 
у саставу олимпијске екипе. Неколико 
пута је у петочланој екипи Србије 
било по четворо наших ученика, а 
два пута (2004. и 2013. године) и свих 

Иван Танасковић држи предавање на Недељи  
физике, 2015.

Професор Милан Распоповић на отварању 
Фестивала науке, 2012.
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петоро. Импресиван је свакако и број 
освојених олимпијских медаља: преко 40 
су донели гимназијалци са Mеђународних 
физичких олимпијада и још 20 основци 
са Mеђународних јуниорских научних 
олимпијада. 

Од пре неколико година екипе ученика 
Математичке гимназије учествују на јаким 
међународним турнирима у Румунији, 
Русији, Казахстану... И ту су освојили 
прегршт медаља и других признања. 
Места у екипи добијају се на изборним 
такмичењима врхунског нивоа. Иван 
Станић и Александра Димић, ентузијасти 
са много знања и такмичарског искуства, 
главни су аутори оригиналних, занимљивих 
и тешких задатака и носиоци целокупне 
реализације ових такмичења.

Астрономија 

Од оснивања Математичке гимназије, 
астрономија се изучава као посебан 
предмет (наравно, осим у периоду 
усмереног образовања). Заступљена је са 
једним часом недељно у четвртом разреду. 
Генерацијама ученика заувек су остали у 
сећању професори Јелена Милоградов-
Турин, Милош Аксентијевић и други. 
Садашњи професор Слободан Спремо каже:

Мали је број школа у Европи и свету у 
којима се астрономија изучава засебно. 
Имајући у виду да напретку човечанства 
највише доприносе они који су „загледани 
у небо“, учење астрономије пружа 
ученицима Математичке гимназије још 
једну могућност да постану научни лидери 
својих генерација. Усвајање нових знања, 
примена математичких и физичких 
метода у сферама чије се границе са 
новим технологијама и не наслућују – то 
је оно што, уз увид у историју науке и 
филозофију, чини астрономију посебном. 

Не чуди опредељеност многих ђака 
наше школе да се кроз матурске радове 
и различита ангажовања баве овим 
темама.
Изазови пред младим људима које 
школујемо су велики, што се најбоље 
осликава кроз речи оца космонаутике 
Константина Циолковског, који је на 
питање чему потреба за ракетном 
технологијом одговорио: „Планета Земља 
је колевка човечанства; која би беба 
желела да остане у колевци до краја свог 
живота?“
Астрономија је веома популарна међу 
ученицима. Многи још у основној школи 
и нижим разредима гимназије почињу да 
је уче самостално и на додатној настави, 
учествују на такмичењима и постижу 
изванредне резултате. Од када је 2003. 
установљена Међународна олимпијада из 
астрономије, наши ученици су редовно 
били у саставу националних екипа, чак је 
најчешће цела екипа била састављена од 
њих. Основци и гимназијалци Математичке 
гимназије освојили су преко 50 медаља 
на Међународним олимпијадама 
из астрономије и из астрофизике. 
Најзначајније за покретање и реализацију 
додатне наставе у школи су Јелена 
Милоградов-Турин и Ратомирка Милер. 
Последњих неколико година највећи део 
припрема за такмичења преузели су бивши 
ученици Математичке гимназије, носиоци 
олимпијских медаља.

Сарадња 

Актив Математичке гимназије током 
својих првих 50 година сарађивао је са 
многим институцијама и појединцима. 
У немогућности да набројимо све, 
споменућемо тек неке од наших сарадника:

  Готово сви професори-сарадници 
ангажовани су са Физичког факултета 
(раније Одсека за физику ПМФ-а) у 
Београду и Института за физику у Земуну. 
У овим институцијама много наших 

Romanian Master of Physics, 2016.

Ратомирка Милер са такмичарима, 2007.
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ученика је урадило матурске радове, 
универзитетски професори и научници 
са задовољством су били ментори 
ђацима, обезбеђивали им приступ 
лабораторијама, поверавали озбиљне 
истраживачке задатке. Ученици су 
присуствовали бројним предавањима и 
семинарима у овим институцијама, ту су 
организоване и припреме за такмичаре.

  Слично, само у мањем обиму, сарађујемо 
и са Институтом за нуклеарне науке Винча 
(сарадња је била посебно драгоцена у 
време усмереног образовања, када су 
ученици највећи део професионалне 
праксе обављали код њих).

  Вишегодишња сарадња успостављена је 
са фирмом UnoLux-NS, на чијем је челу 
Нарциса Станковић, бивша ученица МГ. 
Од ње смо добили комплете за извођење 
експеримената и вежби и лиценцу (за 
целу школу) за LabVIEW. Омогућила нам 
је контакте са National Instruments-ом i 
Vernier-ом, америчким фирмама које се 
баве и образовањем.

  Др Мирјана Поповић Божић, из 
Института за физику, сарађује са нама 
на разне начине. Укључила нас је и 
у пројекат Подстицајна околина за 
учење природних наука који она води. У 
оквиру пројекта, радом наших ученика 
и професора, нацртан је меридијан МГ 
у дворишту, постављена метеоролошка 
станица на крову школе, направљена 
брахистрохрона, у школи организован 
фестивал науке Сасвим природно, 
ученици су учествовали у међународном 
ISPEX пројекту... Ових дана лансираћемо 
и сонду МГ у космос.

  У сараднике можемо сврстати и ЦЕРН. 
Тамо ради др Предраг Миленовић (бивши 
ученик Математичке гимназије), чијим 
посредством је омогућено неким нашим 
ученицима и професорима да посете 
овај чувени институт и уживо присуствују 
најзначајнијим експериментима данашње 
физике. Уз то, сваке године наши најбољи 
ученици су учесници CERN Masterclass 
програма (заједно са ученицима из преко 
40 земаља широм света).

Многи наши ученици уписали су и 
завршили студије физике, многи од њих 
остварили су, чак и у светским размерама, 
успешне научничке каријере, раде на 
најпознатијим универзитетима и научним 
институцијама широм света. Поносимо 
се тиме и верујемо да смо макар мало 
допринели њиховом опредељењу за 
физику. 

Професори физике са Зораном Хаџибабићем (Зоран је професор физике на 
Кембриџу, и члан тима који је добио Нобелову награду за физику 2001)

Александар Васиљковић демонстрира рад на 
Фестивалу науке, 2015.

И на крају...

Током шест година школовања у Математичкој 
гимназији имао сам прилику да на часовима стекнем 
одлично образовање из физике. Часови менторске 
наставе много су допринели проширивању знања. 
Вредна помена је и додатна настава коју су држали 
професори и бивши ученици, на којој смо се спремали за 
такмичења. Сјајан је тај концепт школе којим се ниже 
ланац: некадашњи ученици, који су похађали додатну 
наставу, преносе своје знање на млађа поколења и тако 
редом... У школи је такође могуће похађати додатну 
наставу из астрономије, у организацији Друштва 
астронома Србије.
Доказ колико је целокупна настава била инспиративна 
за мене је чињеница да сам завршио основне и мастер 
студије физике на Универзитету Кембриџ и да сам 
уписао докторске студије на истом универзитету.

Александар Васиљковић
Ученик ОШ при Математичкој гимназији 2004–2006.

Ученик Математичке гимназије 2006–2010.
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Настава информатике у Математичкој гимназији
Три године по оснивању Математичке 
гимназије уводи се програмерски смер – у 
јесен 1969. године. Предмет Програмирање 
и математичке машине слушају те 1969. 
године – када код нас и у већини европских 
земаља није било информатичких садржаја 
ни на редовним студијама – ученици 3а, 
првог одељења програмерског смера, и 
четвртог разреда општег смера.
 Настава програмирања на програмерском 
смеру изводила се у одељењима трећег 
и четвртог разреда. У трећем разреду 
ученици су на фиктивној троадресној 
машини, преко њеног симболичког 
језика, упознавали основне делове 
рачунара, програмски језик као средство 
комуницирања човека са рачунаром и 
основне принципе програмирања.

Настава програмирања у трећем разреду 
била је заступљена са фондом од четири 
часа недељно, а на крају школске године 
ученици су упућивани на праксу. Пракса се 
изводила у два дела. У првом су ученици 
најпре упознавали симболички језик 
конкретног једноадресног рачунара у 
коме је требало програмирати, а у другом 
делу су писали и тестирали програме 
на конкретном постојећем рачунару, 
што је подразумевало и савладавање 
оперативног система неопходног за 
комуникацију са хардвером. Треба имати 
на уму да у то време рачунарски системи 
нису омогућавали интерактивни рад. 
Оперативни системи нису били „љубазни 
према корисницима“ и није било ни лако 
остварити комуникацију са рачунаром. 
У четвртом разреду програмери су, са 
фондом од шест часова недељно, учили 
програмски језик FORTRAN. Стечено знање 
проверавано је у оквиру практичног дела 

наставе, који је извођен током зимског 
распуста на систему IBM360 на Природно-
математичком факултету у Београду. 
Ученици општег смера програмирање су 
учили само у четвртом разреду са фондом 
од два часа недељно. У оквиру овог 
предмета упознавали су основе нумеричке 
анализе, и то она њена поглавља која 
показују како се у ствари апроксимативно, 
али са задатом тачношћу, врше рачунања 
на рачунару.
Интересовање за програмерски смер било 
је у сталном порасту. Школа је купила 
рачунар типа Liton 1231, који је коришћен 
за извођење практичног дела наставе, 
а планирано је и његово коришћење за 
проширену активност школе. Првих 20 
матураната програмерског смера завршило 
је Математичку гимназију 1971. године. Овај 
смер је до увођења усмереног образовања 
завршило 319 ученика – последња 
генерација је матурирала 1980. године.
Први професор програмирања био је 
Љубомир Протић, који је предавао почев 
од школске 1968/1969, када је прва 
генерација ученика Математичке гимназије 
била у четвртом разреду. Од 1969. године 
у наставу програмирања укључује се 
Бошко Јовановић, од 1970. године Георгије 
Стојковић, од 1973. године Душан Тошић, а 
затим и многи други сарадници. 
Захваљујући наставним програмима који 
су им отворили видик у до тада мало 
позната информатичка пространства, 
ученици Математичке гимназије постали 
су просветитељи који су рачунарску 
писменост ширили на просторима бивше 
Југославије. Већина њих се без проблема 
запошљава у рачунарским центрима 
великих предузећа и врло брзо напредује 
до руководећих места. Они су и главни 
реализатори информатичких предмета у 
реформи средњег усмереног образовања, 
која је уследила од школске 1977/78. 
године. Математичка гимназија се морала 
уклопити у токове реформисања средњег 
усмереног образовања и тако изгубила 
статус специјализоване школе. Међутим, 
захваљујући ентузијазму професора, а 
пре свега залагању директора Милана 
Распоповића, Математичка гимназија 
није укинута попут истоимене школе из 
Загреба. У њој се, као и у многим другим 
гимназијама тог времена, у оквиру 
математичко-техничке струке, школују 

Проф. др Љубомир Протић и  
проф. др Бошко Јовановић
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Георгије Стојковић

Проф. др Душан 
Тошић

програмери, оператери на рачунару, 
математичко-технички сарадници и 
статистичари, који имају велики број 
информатичких предмета. Програми су 
исти као и у другим гимназијама, али не 
и начин њихове реализације. За разлику 
од наставе у другим гимназијама, које 
су имале велике проблеме са наставним 
кадром за ове предмете, у Математичкој 
гимназији информатичке предмете су 
предавали професори који су претходних 
година већ реализовали сличне 
програмске садржаје, као и млади кадрови 
који су завршили одговарајуће смерове 
на Природно-математичком факултету у 
Београду.

Појава персоналних рачунара касних 
седамдесетих година изазвала је праву 
револуцију. Рачунар је постао свима 
доступан, а шта се све са њим може 
урадити на најбољи начин су показали 
управо тадашњи ученици Математичке 
гимназије. Дејан Ристановић, који је 
матурирао 1981. године, писао је у 
часопису Галаксија о персоналним 
рачунарима јoш као средњошколац, а 
касније је покренуо часопис Рачунари у 
вашој кући. Многи професори и ученици 
Математичке гимназије популарисали 
су заједно са Дејаном рачунаре и 
њихову примену кроз више рачунарских 
часописа који су се средином осамдесетих 
појавили на нашем тржишту. И не само 
кроз часописе – многе књиге посвећене 
рачунарима и програмирању написали су 
управо наши професори и ученици.

Непосредно по оснивању Клуба 
програмера на Електротехничком 
факултету основан је и Клуб програмера 
Математичке гимназије. Током школске 
1983/84. године Клуб програмера је радио 
у две секције: за почетнике са шездесетак 
ученика и искусније програмере са 
двадесет ученика. Осим курсева, редовно 
су четвртком одржавани састанци Клуба, 
на којима је било и доста гостију. Чланови 
Клуба програмера постигли су запажене 
резултате. Водили су рачунарске курсеве 
за све три смене ЦОРА Београд 84, 
као и летњу школу програмирања на 
Бјелашници. На Републичком такмичењу из 
програмирања у организацији фабрике Иво 
Лола Рибар екипа коју су чинили Милош 
Милачић, Миша Јовчић и Дејан Цветковић 
заузела је прво место и за школу освојила 
рачунар LOLA 8. Били смо једина школа 
на овом такмичењу чије су обе екипе 
биле међу награђенима, а учествовало је 

28 тимова. Члан победничке екипе Дејан 
Цветковић био је касније први директор 
Мајкрософтове канцеларије у Србији. 
Од школске 1988/89. године Математичка 
гимназија се враћа својим изворним 
начелима – уписује се прва генерација 
по посебном огледном плану и програму 
образовања у природно-математичкој 
струци за образовни профил математичко-
програмерски сарадник.
На иницијативу Математичке гимназије и 
Друштва математичара Србије, школске 
2004/05. године Министарство просвете и 
спорта Републике Србије донело је Решење 
о увођењу два огледна одељења седмог 
разреда основне школе у Математичкој 
гимназији. Тако се са систематичним 
информатичким образовањем у 
Математичкој гимназији почиње већ 
од седмог разреда. При конципирању 
програма из области информатике 
водило се рачуна о чињеници да је реч 
о ученицима натпросечно обдареним за 
математику, што даје добру основу да се 
развију у стручњаке који ће представљати 
основну полугу у развоју нашег друштва. 
Захваљујући добром познавању природних 
наука и информатике, они су могли 
успешно да се укључе у достигнућа 
савремене науке. Анализирајући програме 
школа сличног профила у свету, програм 
је конципиран тако да ученике оспособи 
за решавање разноврсних проблема. За 
потребе наставе професори су написали 
више уџбеника из области информатике 
који се користе у настави у Математичкој 
гимназији:
  C – основe програмирања (Милан 
Чабаркапа, Круг, 1996);

  Основи програмирања – I (Милан 
Чабаркапа, Круг, 2000);

  Основи програмирања II + Delfi (Милан 
Чабаркапа, Круг, 2001);

  C/C++ – збирка задатака (Милан 
Чабаркапа, Станка Матковић, Круг, 2003);

  Методичка збирка задатака из 
програмирања (Милан Чабаркапа, 
Невенка Спалевић, Рачунарска гимназија 
– CET, 2007);

  C++ – основе програмирања (Милан 
Чабаркапа, Рачунарска гимназија – CET, 
2007);

  Основи програмирања у окружењу 
графичких оперативних система – 
Програмски језик C# (Душа Вуковић, 
Станка Матковић, Мијодраг Ђуришић, 
Бранислава Бајковић-Лазаревић, CET, 
2006);

Дејан Ристановић
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сателитској конференцији VI европског 
конгреса математичара 2012. године. Од 
2002. године до данас професор Жељко 
Лежаја редовно држи предавања на 
традиционалном семинару Едукација и 

  Основи програмирања у окружењу 
графичких оперативних система – 
Програмски језик C# – Приручник за 
наставнике (Душа Вуковић, Станка 
Матковић, Мијодраг Ђуришић, 
Бранислава Бајковић-Лазаревић, CET, 
2006);

  Пролог и логика (Бранислава Бајковић-
Лазаревић, Мијодраг Ђуришић, Станка 
Матковић);

  Рачунарство и информатика III за 
ученике Математичке гимназије (Н. 
Спалевић, Н. Алимпић, Ј. Хаџи-Пурић, 
2007);

  Основи програмирања – Програмски језик 
C# (Душа Вуковић, Станка Матковић, 
Мијодраг Ђуришић, Завод за уџбенике, 
2012).

Такође, професори Математичке гимназије 
су аутори више одобрених уџбеника за 
информатику који се користе у другим 
школама, као и стручних и научних радова 
објављених у одговарајућим часописима. 
Поред активног публицистичког рада, 
наши професори су аутори и реализатори 
многобројних обука стручног усавршавања 
за наставнике основних и средњих школа 
у Србији и акредитованих семинара. 
Редовно држе стручна предавања на 
републичким семинарима Друштва 
математичара Србије и трибинама за 
наставнике у организацији МД Архимедес, 
као и у Истраживачкој станици Петница. 
Такође, одржали су и велики број 
значајних предавања на међународном 
нивоу, од којих ћемо поменути само 
неколико. На првом међународном скупу 
за наставнике у организацији Microsoft 
PartnersinLearningInstitute, који је одржан 
2011. године у Сједињеним Америчким 
Државама, међу 50 истакнутих наставника 
из целог света учествовала је и професорка 
наше школе Душа Вуковић. Невенка 
Спалевић, Јасминка Михаљинац и Јелена 
Хаџи-Пурић презентовале су рад на 

Невенка Спалевић и Јасминка Михаљинац

Гордана Зарић и Жељко Лежаја са ученицима у 
Темишвару

Душа Вуковић

Уџбеници из информатике и рачунарства

нове технологије у Еурорегији у Темишвару, 
на коме су неколико пута учествовали 
и професори Јовица Милисављевић и 
Гордана Зарић. Математичка гимназија је 
била укључена и у светску иницијативу за 
промоцију програмирања Hour of Code, 
која је организована током децембра 2014. 
године, где су професори Душа Вуковић, 
Станка Матковић и Мијодраг Ђуришић 
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одржали три видео-конференције на 
републичком нивоу.
Баш као и њихови успешни ђаци, и 
професори Математичке гимназије 
су освојили низ награда и признања. 
Професор Душа Вуковић је 2008. године 
освојила трећу награду на Европском 
форуму иновативних наставника и поводом 
тога учествовала на Светском форуму 
иновативних наставника у организацији 
Мајкрософта, у Хонгконгу. Тим професора 
(Јовица Милисављевић, Душа Вуковић, 
Жељко Лежаја) освојио је 2009. године 
другу награду у категорији средњих 
школа за пројекат Модерне технологије у 
практичној примени теоријских знања и 
тимски рад ученика. 

Конференција посвећена Scratch

Рад у кабинету за програмирање

Благојевић и Урошевић на семинару

Локализација наредби програмског језика 
и развојног окружења Scratch на српски 
језик у периоду од 2006. до 2012. године, 
на коме су радили професори Математичке 
гимназије (Јелена Хаџи-Пурић, Невенка 
Спалевић, Нина Алимпић), уз супервизију 
стручњака са MИT-а.
Рад са младим талентима је најважнији 
аспект рада професора Математичке 
гимназије. Данас се настава информатике 
одвија у пет кабинета опремљених 
рачунарима и у медијатеци. Савремена 
рачунарска опрема у једном од кабинета 
је резултат донације Нафтне индустрије 
Србије. Актив за информатику се труди 
да у овој области, која се брзо развија, 
прати трендове и понуди ђацима темељно 
и применљиво знање. Узимајући у обзир 
трендове у рачунарству и школству, стручно 
веће је 13. децембра 2010. године усвојило 
предлог нових програма за рачунарске 
предмете Рачунарство и информатика 
и Програмирање и програмски језици у 
Математичкој гимназији. 

Поред редовне наставе, у Математичкој 
гимназији се редовно одржавају додатна 
настава и припреме ђака за такмичења, 
као и званичне припреме репрезентације 
Србије за међународна такмичења. 
Изводе их некадашњи такмичари, ђаци 
Математичке гимназије, као и професори 
са Математичког факултета и из 
Математичке гимназије. На припремама 
најбољих средњошколаца посебно се 
ангажује професор Драган Урошевић. 
Са основцима су највише радили Филип 
Живковић, Душан Попадић и Иван Дрецун.
Због значајног искуства у раду са 
такмичарима, професорка Јелена Хаџи-
Пурић је 2015. године позвана да одржи 
предавање на радионици Међународне 
олимпијаде из информатике (IOI workshop 
2015). Такође, Јелена Хаџи-Пурић је 2013. 
године освојила I награду Владе АП 

На Првој европској Scratch конференцији, 
одржаној у Барселони 2013. године, 
Јелена Хаџи-Пурић и Невенка Спалевић 
представиле су свој рад и освојиле 
награду у секцији Ignite Talks. Професори 
са MИT-а (Massachusetts Institute of 
Technology), иначе творци програмског 
алата Scratch, посебно су похвалили 
настојања у Математичкој гимназији да 
се са ђацима од 13–14 година решавају 
проблемски оријентисани задаци и 
мозгалице у Scratch-у и Snap-у. Рад 
са ђацима Математичке гимназије у 
Scratch-у био је део образовног пројекта 
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Војводине и Покрајинског секретаријата 
за спорт и омладину за менторски рад са 
учеником Марком Шушњаром.
Веома значајно такмичење за Математичку 
гимназију је и Куп Математичке гимназије, 
међународно такмичење из математике, 
физике и информатике, за ученике до 
16 година, на коме сваке године, почев 
од 2013, учествује мноштво европских 
и ваневропских земаља. Математичка 
гимназија организује такмичење под 
покровитељством Пиреус банке, а стручни 
жири чине професори и сарадници 
наше школе. Циљ је подстицање развоја 
математике, физике и информатике, 
сарадња талентованих ученика Србије 
са талентованим ученицима из других 
европских земаља као и представљање 
Србије на најлепши начин будућим 
успешним научницима и пословним 
људима. 

Марија Бошковић, директор ПР сектора 
Телекома Србије, уручује награду победницима 

Андроид конкурса 2014.

Петар Величковић држи предавање на Недељи 
информатике у Математичкој гимназији

Ученици и професори на Кипру, 2011.

иновативних апликација за мобилне 
уређаје. Победници прва четири (од пет) 
конкурса су ученици наше школе, који су у 
пратњи професора путовали у Барселону на 
Светски конгрес мобилне индустрије. 
Као још један вид афирмације 
информатике, последње две године 
се у Математичкој гимназији одржава 
манифестација Недеља информатике. 
Недеља информатике је осмишљена као 
циклус предавања и радионица у вези са 
разним релевантним и актуелним темама 
у рачунарским наукама и организована је 
за пробрану групу ученика Математичке 
гимназије. Предавања држе студенти 
рачунарских наука, бивши ученици 
Математичке гимназије. Предавања и 
радионице имају за циљ да упознају 
ученике са концептима који обухватају 
широк спектар рачунарских дисциплина.
Важан аспект рада Математичке гимназије 
јесте сарадња са другим образовним 
установама у земљи, која се огледа и у 
области информатике. Протеклих година 
реализовано је више посета гимназијама 
широм Србије, и многим догађајима у 
организацији Центра за промоцију науке. 
Гимназија има сарадњу и са Заводом за 

Поред традиционалних такмичења, са 
развојем информатичких технологија, 
организује се све више такмичења која 
захтевају креативно програмирање 
корисничких апликација. Од 2011. године 
компанија Телеком Србија а. д. организује 
Андроид конкурс – такмичење у креирању 

интелектуалну својину. Ученици су више 
пута посетили Завод и присуствовали 
предавањима и радионицама на којима је 
посебна пажња била посвећена патентима 
проналазача из Србије. Такође, током 
последњих неколико година остварена 
је сарадња са EduWiki организацијом, 
на пројекту израде прве Вики књиге на 
српском језику Алгоритми и структуре 
података, Културна баштина Србије.

Интензивна је и сарадња са образовним 
институцијама у иностранству. Професори 
и ученици са Кипра, из школе Agros Apeitio 
Gymnasium, посетили су Математичку 
гимназију јануара 2012. године. Гости 
су учествовали у радионицама из 
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програмирања и физике. Посету су 
узвратили ученици наше школе. Током 
боравка на Кипру, ученици и професори 
Математичке гимназије имали су прилику 
да се упознају са образовним системом 
Кипра и да размене искуства у настави 
информатике са представницима удружења 
Cyprus Computer Society. Априла 2012. 
године Математичку гимназију су посетили 
професори и ученици високе техничке 
школе Htldonaustadt која се налази у 
Бечу. Такође, у новембру 2015. године 
професори и ученици Математичке 
гимназије учествовали су у радионицама 
из програмирања које су организовали 
професори гимназије Тудор Вијану из 
Букурешта.

Веома интензивна је и сарадња 
Математичке гимназије са водећим 
светским информатичким кућама. Од 
2006. године Математичка гимназија 
учествује у програму Oracle Aкадемије, 
који укључује сарадњу са средњим 
школама и факултетима. Професори 
наше школе су завршили многе обуке из 
програмирања и база података у оквиру 
овог програма и стекли су међународно 
признате сертификате Oracle Aкадемије, 
тако да су ови сертификати доступни и 
ученицима Математичке гимназије кроз 
редовне и факултативне предмете. Такође, 
више професора Математичке гимназије 
је завршило курсеве за инструкторе Cisco 
акредитованих програма, чиме је 2012. 
године Математичка гимназија стекла 
право да постане локална Cisco академија и 
добила опрему за извођење Cisco курсева.

Посебно важна за Математичку гимназију 
јесте сарадња са Мајкрософтовим 
развојним центром у Београду. Већина 
запослених у овом центру су бивши 
ученици Математичке гимназије, тако 
да усавршавање квалитета рада у нашој 
гимназији служи на обострану корист 
и напредовање. Мајкрософт помаже и 
подржава школу у разним активностима. 
За ученике су више пута организоване 
посете просторијама ове компаније. 
Током новембра 2013. године ученице 
Математичке гимназије учествовале су 
на догађају организованом поводом Дана 
девојчица. Тема догађаја је био значај 
жена запослених у ИТ индустрији и њихов 
допринос тимском раду. 

Захваљујући Мајкрософту, ученици трећег 
разреда имају прилику да сарађују са 
програмерима ове компаније, који малим 
пројектима, примереним ученичком знању, 
најталентованије од њих подстичу на 
професионално бављење програмирањем. 
Такав вид сарадње је изразито значајан 
за област као што је информатика, која се 
развија веома брзо и где су пракса и рад 
на практичним пројектима неопходни за 
напредовање.

Мајкрософтов развојни центар је неколико 
пута обезбедио, под веома повољним 
условима, напредан софтвер за потребе 
наставе у Математичкој гимназији. 
Такође, током јуна 2013. организовао је 
припреме ђака Математичке гимназије 
пред учешће на Јуниорској балканијади 
и Купу Математичке гимназије. Током 
школске 2013/14, Мајкрософт је, заједно 

Стручно веће за информатику и програмирање, 2016.
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са професорима наше школе, изводио део 
наставе из рачунарства и информатике са 
ученицима менторског одељења другог 
разреда. Интересантно је приметити да 
су ту наставу изводили наши бивши ђаци 
(такмичари из информатике и математике) 
предвођени колегом Миланом Вугделијом, 
који је радио као професор у нашој школи. 
Поред разних развојних центара у Србији, 
многобројни ученици Математичке 
гимназије ангажовани су на пословима 
врхунских информатичких технологија 
широм света. Интересовање и знање које 
су понели из Математичке гимназије 

одвели су их на важне позиције у водећим 
светским корпорацијама, као што су Гугл, 
Мајкрософт, Фејсбук, Оракл, Сименс, 
ИБМ... А љубав и захвалност према овој 
школи чине да кад год могу, они дођу да 
помогну школи, да мотивишу и упуте нове 
генерације. Када отворе претраживач или 
неку од друштвених мрежа, професори 
Математичке гимназије могу са поносом 
рећи да је бар једну од апликација коју ће 
користити програмирао стручњак који је, 
као њихов ђак, у Математичкој гимназији 
програмирао своје прве задатке за оцену.

Професори информатике Станка Матковић и 
Милан Вугделија

Победници на такмичењу ЈБОИ са директором, 
Београд, 2014. 
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Стручно веће за природне науке

Биологија

Биологија је у Математичкој гимназији 
као наставни предмет „присутна“ од 
њеног оснивања. Први и дугогодишњи 
професор биологије била је Бранислава 
Мојсовић, један од доајена школе. Као 
класични професор гимназије она је чврсто 
утемељила наставу биологије у школи у 
коју се уписују ученици којима биологија 
није примарно поље интересовања. Бранка 
Добрковић, која у школу долази почетком 
осамдесетих година, задржава висок ниво 
стручности и у наставу уноси своју свежину, 
опуштеност и наглашену иновативност. 
Браниславу после њеног одласка у пензију 
1989. године замењује Јасмина Стошић. 
Заменити тако врсног професора тешко 
је и могуће само уз свесрдну помоћ 
колегинице. У наредних двадесетак 
годинa Бранка и Јасмина успевају да 
учврсте положај биологије у школи 
на једини могући начин – привлачећи 
ученике овој науци, указујући им на сву 
њену лепоту и могућности које пружају 
изучавања у биологији, како директним 
истраживањима, тако и применом знања 
математике, физике и информатике 
у биолошким истраживањима. После 
одласка (формалног) Бранке Добрковић 
у пензију 2011. године, на њено место 
долази Јелена Поповић, а у основној 
школи часове (у време док Јасмина 
Стошић обавља и послове помоћника 
директора) привремено преузима Снежана 
Илијев. Цео „тим“ веома добро сарађује и 

наставља утабаним стазама развоја наставе 
биологије.
Да би настава и успеси ученика били такви 
какви су данас и да би у будућности били 
још бољи, у протеклих 50 година:
  Опремале смо биолошки кабинет 
као простор у коме је уживање учити 
биологију. Опремљен је не само 
различитим средствима за наставу 
биологије (микроскопи, модели, зидне 
слике, постери ... ) већ и техничким 
средствима (компјутер и пројектор), али 
и обогаћен биљкама, како би се створила 
пријатна атмосфера за рад (лакше се 
учи гледањем модела, филмова, шема 
у окружењу пуном зеленила). Све је то 
урађено у сарадњи с ученицима, који су 
сами направили многе моделе, слике, 
шеме, али и уз драгоцену помоћ наших 
теткица у гајењу биљака;

  Омогућиле смо ученицима да 
уче истражујући и ван кабинета, 
успостављајући сарадњу са Институтом 
за биолошка истраживања Синиша 
Станковић, пре свега захваљујући 
свесрдној помоћи др Верице Милошевић. 
Сарадња је успостављена и са Биолошким 
факултетом, тако да је једну школску 
годину наставу биологије држала 
сарадница са факултета Вукица Вујић.

  Специфичан наставни план Математичке 
гимназије (биологија се учи само 
у трећем и четвртом разреду са 
по три часа недељно) захтевао је 
и одговарајући наставни програм, 

Актив биологије
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што су професорке школе успешно 
оствариле уз координацију са Заводом за 
унапређивање образовања и васпитања. 
Остварење се стално прати и унапређује у 
складу са развојем науке. То је захтевало 
и припрему специфичних уџбеничких 
материјала, примерених потребама 
Математичке гимназије. Бранка 
Добрковић и Јасмина Стошић објавиле 
су скрипта Биологија ЗМ, која су после 
неколико година допуњена у сарадњи са 
Ј. Поповић. Бранка Добрковић је објавила 
и Збирку задатака и вежби из генетике. 
И не мислимо ту да станемо.

  У циљу успешније обраде и лакшег 
разумевања градива, као и његове 
примене, наставни процес је обогаћиван 
новим методама, осмишљеним у нашој 
гимназији или усвојеним на семинарима 
за стручно усавршавање. Неке од њих 
су широко прихваћене и објављене 
као примери добре праксе. У циљу 
популарисања биологије међу нашим 
основцима осмишљен је програм 
биолошких радионица у оквирима Летње 
школе при Математичкој гимназији.

Све ово допринело је већој популарности 
биологије међу ученицима. О томе 
сведочи:
  заинтересованост ученика за израду 
матурских радова из биологије (10–25%);

  учешће на такмичењима из биологије и 
остварени резултати;

  учешће на Сајму науке, осмишљеном и 
оствареном у Математичкој гимназији, 
да би своју љубав према биологији и као 

експерименталној науци приближили 
својим вршњацима;

  у свакој генерацији значајан број наших 
ученика уписује Биолошки, Медицински, 
Стоматолошки факултет, често и сродне 
факултете у иностранству. Међу њима 
има признатих доктора наука и чланова 
тимова у важним истраживачким 
пројектима. Бивши ученици, сада 
познати математичари, физичари, 
информатичари, успешно примењују 
стечена знања из биологије понета из 
наше школе.

У првих педесет година утемељили 
смо наставу биологије у Математичкој 
гимназији и, надамо се, припремили добру 
„одскочну даску“ за школовање успешних 
младих кадрова у ХХI веку, веку наглашене 
интердисциплинарности уз учешће 
молекуларне биологије и генетике. Надамо 
се да ће наши ученици оставити значајан 
траг у тим научним достигнућима.

Надија Удовичић

Фестивал науке, Математичка гимназија, 2015.

Пола века успеха хемије у 
Математичкој гимназији

Кроз све новитете и промене планова 
и програма рада, од давне 1966. 
године до данас, хемија „живи свој 
живот“ у Математичкој гимназији. 
Најинтересантнији делови тог живота 
свакако су у омањој, а данас изванредно 
опремљеној школској лабораторији у 
сутерену зграде. Упркос убрзаном курсу 
овог предмета (предвиђено градиво за 
четири разреда природно-математичког 
смера сажето је у три године), ученици 
и професори неуморно користе све 
предности практичног, тј. лабораторијског 
рада. Откако је након реновирања 
зграде школе лабораторија опремљена 
и рачунаром и пројектором, може се 

слободно рећи да је израсла у кабинет 
пуног капацитета не само за уобичајени 
експериментални рад већ и за достизање 
високих нивоа такмичења. Али, кренимо 
редом...

Историју хемије у Математичкој гимназији 
почео је да пише легендарни професор 
Василије Јовић, познатији као Чича, о 
коме се до данас могу чути само похвале 
од некадашњих ученика, сада професора 
ове школе. Кроз усмерено образовање, 
бројне измене фонда часова и планова 
рада, преко често напорног, али упорног 
и брижљивог снабдевања школске 
лабораторије, генерације ученика су 
извеле професорке Надија Удовичић 
и Хајрија Нешовић, раме уз раме и 
настављајући путем који им је трасирао 
професор Јовић. На том путу појављују 

50monografija_mg.indb   20050monografija_mg.indb   200 25.8.2016.   21.16.2325.8.2016.   21.16.23



200\201

се и први такмичари на окружним и 
републичким такмичењима, а гимназија 
интензивно наставља сарадњу са бројним 
реномираним научним институцијама, 
започету кроз обавезну ученичку праксу, а 
потом у оквирима школских и ваншколских 
активности, те израде матурских радова. 
На том списку се налазе установе попут 
факултета Универзитета у Београду, као и 
Института у Винчи, ИНЕП-а, Геоинститута, 
ИС Петница, Центра за таленте, бројних 
београдских гимназија и понеке основне 
школе, Англо-америчке гимназије у 
Београду... Са новим миленијумом у 
Математичку гимназију стиже награда 
Костић фондације за природне науке, а 
рад настављају професорке Ивана Вуковић 
и Аника Влајић, задужене за гимназијалце, 
као и професор Јован Драгељ, коме је 
поверен најосетљивији посао: увођење 
ученика седмог и осмог разреда Основне 
школе при Гимназији у прва знања из 
хемије.

Ивана Вуковић

Аника Влајић

Јован Драгељ

Дан мола у Математичкој гимназији, 2015.

Фестивал науке, 2015.

Од пре десетак година, одлуком 
Наставничког већа Гимназије, хемија 
је уврштена у изборни предмет за 
израду матурских радова. Уз поменуту 
успешну сарадњу са бројним научним 
установама школска библиотека се 
полако пуни одличним ученичким 
радовима из свих области хемије, као и 
мултидисциплинарним радовима који 
заслужују сваку похвалу. Такође, ученици 
свих разреда Математичке гимназије 
све су чешћи полазници семинара 
из хемије у Истраживачкој станици 
Петница. Велико интересовање ученици 
недвосмислено показују за организоване 
посете новоотвореном Музеју хемије 
при Хемијском факултету у Београду, 
обиласцима бројних фестивала науке, 
Ноћи музеја и разних презентација 
и интерактивних научних радионица 
повезаних са хемијом. Свој лични печат 
ученици су дали ове, јубиларне, школске 
2015/16. године, учествујући у организацији 
и реализацији школских пројеката као што 
су били Дан мола и Сасвим природно у 
МГ, а у којима су побрали саме похвале 
како за теоријски, тако и за практични 
део посла. Уз то, већ неколико година 
успешно функционише летња школа за 
ученике млађих разреда основне школе, 
који добијају изванредну прилику да 
завире у свет њима још непознате хемије, 
уз докторанта хемије Сузану Ђурђевић и 
професорку Ивану Вуковић. Од школске 
2015/16. године професорка Вуковић ће 
бити и пионир у организованој припреми 
ученика за полагање комбинованих тестова 
на малој матури, предвиђеној за будуће 
гимназијалце, чиме ће заокружити успех 
који је постигао објављени уџбенички 
комплет из хемије за седми разред основне 
школе, ауторки Иване Вуковић и Анике 
Влајић.
Све уложено ученици Математичке 
гимназије узвраћају вишеструко, 
нарочито ако се посматрају резултати 
постигнути из предмета Хемија; упркос 
убрзаном програму у Гимназији и не 
баш популарним викенд терминима 
додатне наставе, последњих петнаестак 
година тешко да се одиграло републичко 
такмичење из хемије на коме није 
учествовао бар један ученик Математичке 
гимназије. Такође, изванредне успехе 
у оквиру природних наука (биологије, 
физике и хемије) свршени основци, у 
том тренутку ученици првог разреда 
Математичке гимназије, показују већ скоро 
деценију уназад, сваки пут освајајући 
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медаље на Међународној јуниорској 
научној олимпијади. У школској 2014/15. 
години матурант Математичке гимназије 
Милош Грубор ушао је и у репрезентацију 
Србије на Међународној хемијској 
олимпијади и са такмичења у Азербејџану 
донео сребрну медаљу. У годишњици 
јубилеја Математичке гимназије и неколико 
дана пред годишњицу рођења чувеног 
руског хемичара Дмитрија Ивановича 
Мендељејева, екипа Математичке 

гимназије доноси победнички трофеј са 
московског Међурегионалног хемијског 
турнира Хемија и космос. 
Није нескромно рећи да хемија иде 
сигурном узлазном путањом заједно са 
Математичком гимназијом. Уз драгоцену 
помоћ и хвале вредну сарадњу са колегама 
из Стручног већа биологије, хемије и 
географије, као и свестране, вредне и 
одговорне ученике – зар може другачије?

Ана Божичковић

Географија 

Географија као природна наука присутна 
је у Математичкој гимназији од њеног 
оснивања. До 1992. године она се изучавала 
у I, II и III разреду, а након тога, ученици 
овај предмет имају у I и II разреду. Велики 
допринос неговању љубави према овој 
специфичној науци дале су колегинице 
др Павлина Михајловски и мр Јаворка 
Павловић, које су у овој школи предавале 
географију од њеног оснивања па до 
краја свог радног века. Колегинице које 
су у почетку предавале географију у 
Математичкој гимназији нису располагале 
савременим средствима којима је данас 
опремљен кабинет за овај предмет, али 
су успевале да наставни процес одрже на 
завидном нивоу. Надовезујући се на рад 
и остварене резултате у овом предмету, 
професор Ана Божичковић данас наставља 
традицију својих колегиница и уз помоћ 
савремених наставних средстава, на веома 
занимљив и ученицима пријемчив начин 
успева да приближи далеке континенте, 
културу и обичаје разних народа и 
занимљиве регије.
Од 2005. године у Математичкој гимназији 
основана су, тада огледна, одељења седмог 
и осмог разреда, у којима ђаци изучавају 
географију по два часа у првом и један 

час у другом полугодишту. Професори 
Александра Вучен, Стеван Косовац, Тамара 
Ђорић Шпаровић и Ана Божичковић успели 
су да и наше основце заинтересују за овај 
надасве занимљив предмет.
Наставни план и програм географије у 
Математичкој гимназији разликује се од 
плана и програма рада других гимназија. 
Због ове специфичности наставници и 
ученици Математичке гимназије користе 
различите гимназијске уџбенике и помoћну 
литературу. С обзиром на то да ђаци из 
школа у којима се географија изучава 
само две године не могу учествовати на 
такмичењима за средње школе, наставници 
се труде да свим расположивим наставним 
средствима код ученика развију и негују 
љубав према путовањима, упознавању 
других народа и њихових култура, 
не занемарујући значај националне 
географије и њене културе.
Предмет Географија у Математичкој 
гимназији део је Стручног већа за 
биологију, хемију и географију. Она је 
природна и друштвена наука и не може 
се изучавати без корелације са физиком, 
астрономијом, биологијом, хемијом, 
математиком и историјом.

Стручно веће  природних наука

50monografija_mg.indb   20250monografija_mg.indb   202 25.8.2016.   21.16.2325.8.2016.   21.16.23



202\203

Стручно веће за српски језик и књижевност
Чланови Актива имали су и имају пред 
собом нимало лак задатак – заинтересовати 
ученике за предмет који наизглед 
нема много сличности са природним 
наукама за које су се они определили. 
То је уједно и изазов за наставника, 
који захтева максимално ангажовање и 
стално усавршавање. Због тога је међу 
наставницима било више магистара и 
доктора наука, књижевних критичара, 
аутора уџбеника, као и педагошких 
саветника. У циљу што квалитетније наставе, 
активно пратимо и посећујемо стручне 
семинаре и саветовања, примењујемо 
нове приступе и методе, али користимо и 
искуства претходних колега.

 Кабинет за српски језик и књижевност 
веома је добро опремљен, што умногоме 
олакшава савремени приступ настави. 
Поред модерне рачунарске опреме, у њему 
је остављен простор ученицима да сами 
креирају окружење у коме ће радити.

Наши ученици, посебни по много чему, 
самоуверено и отвореног духа, без много 
тешкоћа улазе у чаробни свет књижевности, 
постављају логична и смислена питања, 
на која заједно проналазимо одговоре. 
Заједно се дивимо пријатељству 
Гилгамеша и Енкидуа; пролазимо кроз 
кругове Дантеовог Пакла, заљубљујемо 
се са Ромеом и Јулијом; лечимо ране јаде 
Данила Киша; уздишемо са песницима 

романтизма; шетамо Бориним Врањем у 
друштву Софке и Миткета; седимо у кафани 
Дарданели са Нушићем, Ђуром Јакшићем, 
Домановићем и Глишићем; осуђујемо 
или разумемо Ану Карењину; спремамо 
се за први бал Наташе Ростове; уживамо 
у Хасановој лакоћи живљења; дивимо 
се Његошевој мудрости; странци смо у 
савременом суровом свету; поистовећујемо 
се са Кафкиним Јозефом К.; расправљамо о 
ставу Раскољникова; стрепимо и тражимо 
помиловање за све несхваћене са Десанком 
Максимовић; узалудно чекамо Годоа; 
упознајемо житеље Проклете авлије... Са 
не мање интересовања покушавамо да 
одгонетнемо поетику и уживамо у песмама 
Бранка Миљковића, Мајаковског, Лорке, 
Тагореа, Дучића, Ракића, Диса, Попе и 
у њиховом стваралаштву проналазимо 
своје омиљене стихове. Заузврат 
добијамо Хобите и Господара прстенова, 
незаборавно путовање кроз галаксију 
уз помоћ Аутостоперског водича и 
Марчелове стихове...

То поверење које ученици безрезервно 
показују према својим наставницима и 
уважавање са којима наставници прилазе 
својим ученицима нешто је највредније што 
остаје. Вођени цитатом чувеног Борхеса: 
„Књига која жели да траје јесте она која се 
може читати на различите начине. У сваком 
случају треба да омогући различито, 

Стручно веће за српски језик  

Радојка Исаковић

Драгојла 
Шарановић

Вукосава 
Гарабандић
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променљиво читање. Свака генерација 
чита велика дела на другачији начин“ – 
уважавамо другачија мишљења и ставове 
наших ученика од оних општеприхваћених, 
градимо нешто вредно, само наше, 
забављајући се и учећи једни од других. Они 
неприметно одрастају и сазревају, а нама, 
њиховим наставницима, пружају свежину и 
усхићеност коју носи младост. Овакав начин 
рада показао је и опипљиве резултате. 

Такмичарски дух, који не недостаје нашим 
ученицима, и у нашем предмету пронашао 
је своје место. На такмичењима из језика 
и књижевности, литерарним конкурсима, 
такмичењима рецитатора, књижевним 

и лингвистичким олимпијадама сваке 
године они освајају неке од првих награда. 
Појединци су свој рационални математички 
ум комбиновали са другим интересовањима 
и постигли у другим областима изузетне 
резултате. Споменућемо само неке од њих: 
Даница Станимировић, доктор медицинских 
наука, добитник је Октобарске награде 
за поезију, Андреј Јандрић, сада доцент 
на Филозофском факултету, био је први 
добитник награде Др Зоран Ђинђић (2005). 
Међу савременим књижевницима нашли су 
се и бивши ученици Математичке гимназије: 
Петар Лазић, Мирјана Срдановић Ђурђевић, 
Оливера Козомора, а има и оних који су 

Представа Избирачица, 2015.

Представа Милева Марић Ајнштајн, 2016.
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завршили глуму, режију, драматургију, 
сликарство, Музичку академију...

 Од прошле године, сви који имају талента 
и жеље да се опробају у свету глуме добили 
су прилику да се укључе у драмску секцију 
коју води професорка Јелена Нововић. 
Прва представа коју су извели била је 
Избирачица Косте Трифковића. Представа 
Милева Ајнштајн Виде Огњеновић 
изведена је маја 2016. године. Драмска 
секција је добила званичан позив од 
Српско-швајцарског удружења Милева 
Марић Ајнштајн да представу изведе у три 
града у Швајцарској.

За оне друге који више воле да гледају 
него да глуме, сваког месеца, а некад и 
чешће, организујемо посете позориштима. 
Наши ученици су захвална, али и захтевна 
публика Југословенског драмског 
позоришта, Атељеа 212, Народног 
позоришта, Звездара театра, Београдског 
драмског позоришта, као и Мадленијанума 
и Позоришта на Теразијама. 

Због специфичног наставног програма и с 
обзиром на то да ученици немају уметност 
као обавезни предмет, Стручно веће 
за српски језик и књижевност својски и 
ненаметљиво се труди да успостави баланс 
између науке и уметности. Обиласци 
музеја, посете изложбама, организовање 
часа у Одељењу за рестаурацију књига 
Народне библиотеке или у Спомен-кући 
Ива Андрића, као и учешће у креативним 
радионицама неке су од редовних 
активности које су заступљене и радо 
прихваћене у нашој школи.

Не смемо заборавити наше основце. 
Настава српског језика у седмом и осмом 
разреду у нашој школи се одвија по општем 
плану и програму за основну школу. Као и 
њихови старији другари, ученици су веома 
успешни на разним манифестацијама и 
надметањима. Редовно освајају награде на 
републичким такмичењима из језика, на 
литерарним конкурсима, на такмичењима 
рецитатора. Завршни испит, малу матуру, 
полажу са лакоћом, са изванредним 
успехом.

Стручно веће друштвених наука
Ученици наше школе нису само вешти 
математичари и студиозни природњаци 
већ су свестрано образовани и 
врлином оплемењени млади људи. 
Ова врста компетенција развија се 
и у оквиру креативних програма 
интердисциплинарних пројеката групе тзв. 
хуманистичких предмета.

Критичко мишљење и комуникацијска 
отвореност, социјална интелигенција и 
политичка култура, правна и историјска 
свест, психолошки одраз појединца, те 
његов осећај за лепо и узвишено, добро 
и племенито, очекивани су исходи 
наставног рада, сарадничких програма и 
такмичарских активности. Богат и разнолик 
програм на трибинама, инспиративна 
школска галерија, часопис и беседнички 
серијал, тематски колаж Историјско-
психолошке секције, осетљиви менторски 
послови и хоспитовање ученика, пригодне 
изложбе, различитa ваннаставна гостовања 
и сусрети, препознатљиви дух маскенбала 
или игра позоришне групе, осећај за 
хумано, воља за хуманитарно дело, наше 
су најважније активности и задаци. Овај 
спектар наставничких обавеза украшен 
је успесима на државним такмичењима 

из историје, са којег талентовани ђаци 
редовно доносе признања и медаље. 
Извори и иницијативе ових садржајних 
креација сежу вероватно до самих 
почетака Математичке гимназије и 
њених оснивача, али поједине идеје и 
пројекти имају своје ауторе, протагонисте 
и извођаче. Покушаћемо се сетити онога 
што је битно, оних који су били и нас 
који смо сада ту у овом храму знања, 
школи од посебног националног значаја. 
У години нашег јубилеја испраћамо 
у пензију професора Бранислава 
Узелца, који је својим дугогодишњим 
посвећеним радом дао значајан допринос 
афирмацији заједничких идеја у оквиру 
овог духовног хоризонта. Када смо 
обележавали 45. годишњицу из активне 
професорске службе отишла је колегиница 
Олга Даковић, која је својим богатим 
филозофским идејама отворила школски 
живот за плодну размену са широм 
културном и академском заједницом. 
Неколико година раније радни и 
успешни наставнички стаж завршила је 
и професорка психологије др Бранка 
Драшковић. Кроз људске и професионалне 
изазове нашег Стручног већа, дајући школи 

Олга Даковић
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својеврстан допринос и лични печат, 
прошле су током минулог периода и многе 
истакнуте личности, које су се стручно 
или научно оствариле на неким другим 
пољима. 
Ако су четири деценије постојања осенчиле 
хоризонте образовне зрелости наше 
школе, онда овај, вечности достојан 50. 
јубилеј сведочи о поузданом корачању 
путевима знања и културе, о указивању 
на развојне перспективе и моделе широј 
просветној заједници, како би се изборила 
за своју прворазредну еманципаторску 
улогу у друштву. Казати нешто више о 
данашњим активностима „друштвењака“ 
могуће је само кроз један скраћен приказ 
најважнијих активности, а оне су по свом 
карактеру заједнички осмишљене и 
координиране, проблемски актуелизоване, 
лектиром инспирисане, мултимедијално 

презентоване, дијалошки плодне. Упркос 
свету који се мења невероватном брзином 
и све више ослања на технологију, где се 
бављење хуманистичким дисциплинама 
често сматра непотребним, чланови 
Стручног већа су професионалном 
посвећеношћу и ентузијазмом изградили 
посебан идентитет у оквиру Математичке 
гимназије. Негујући критички осврт на 
свет око нас, па и на властите резултате 
и постигнућа, креативно поље нашег 
деловања су необичан изазов за ученике 
и прилика за њихов лични развој и 
афирмацију.
Професори историје др Александар Главник 
и Добривоје Мишић као селектори нашег 
такмичарског тима могу бити поносни што 
„математичари” увек претекну вршњаке 
за сјајнију медаљу. Државно такмичење 

Додела награда из историје, 2007.

Стручно веће друштвених наука

Секција друштвених наука на излету
 у Новом Саду, 2007.
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из историје (средњих школа) увек у сам 
резултатски врх доведе наше ученике. Тако 
је било и на прошлогодишњој републичкој 
смотри, где су заблистали са два злата и 
једном бронзом. Са друге стране, један 
озбиљан научни приступ бива оживљен и 
учињен привлачним кроз рад поменуте 
секције, и сарадњу са професорком 
психологије. Мр Мирјана Репац је у 
следећој секвенци у тиму са професорком 
мр Анђелком Петровић. Оформљена 
је позоришна трупа, а редитељски тим 
ученичку машту повезује са литерарним 
мотивима и изводи на сцену. Већ 2009. 
имамо новогодишњи маскенбал, да будемо 
други и са другима, а останемо своји. Да ли 
је то психолошки изазов или стваралачки 
мотив?
Још 2007. професор Радивоје Благојевић 
у сарадњи са тадашњим директором др 
Владимиром Драговићем осмишљава и 
организује школску галерију Кулоар као 
својеврстан изложбени и духовни простор 
који, са једне стране, привлачи уметнике 
из региона да се својим делима представе 
нашој талентованој младости, а са друге 

стране зрачи новим идејама и подстиче 
ученике Математичке гимназије на 
неговање врлине, лепих речи и живописних 
слика. На том трагу можемо пратити 
ликовни конкурс Беокулис, реторичке 
сусрете средњошколаца, изградњу 
њиховог смисаоног и етичког стила. А 

где је стил ту је и сарадња са Стручним 
већем српског језика. Ове светковине духа 
бивају отелотворене у школском часопису 
Огледало, а уз часописе иду промоције... 
Још један аспект рада нашег Стручног већа 
снажно повезује његове чланове, али и наш 
колектив са локалном заједницом. Реч је о 

Први маскенбал у школи, 2009.

Представа Паклена поморанџа, 2014.

Комисија и награђени ученици на  Другом Беопсу Вероучитељ Предраг Ђукнић са ученицима 
у посети школи на Косову, 2013.
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учешћу у различитим јавним, културним и 
хуманитарним догађајима. У овом сегменту 
учествовала је већина друштвењака. 
Професори су се посебно истакли 
помогавши угроженима (страдалим у 
поплавама, на КИМ, у давању крви). Такође, 
посетили су сајмове, позоришта, биоскопе, 
удружења. Поменимо посету школи у 
Штрпцу (вероучитељ Предраг Ђукнић), 60. 
сајам књига или посету Удружењу Милутин 
Миланковић (професор филозофије 
Синиша Митрић), презентације факултета 
(школски психолог Мирјана Репац). У свим 
нашим настојањима имали смо подршку 
и разумевање нашег садашњег директора 

мр Срђана Огњановића, а у институцијама 
културе или духовним заједницама које 
смо посетили добродошлицу. Сада се 
ми, чланови Стручног већа друштвених 
наука, повлачимо, нека заблистају ученици 
Математичке гимназије.
Како слике говоре више од хиљаду речи, 
галерија наших активности најбоље ће 
презентовати нашу визију са којом спремно 
дочекујемо следеће велике јубилеје.

Новогодишња представа за малишане 
запослених у Математичкој гимназији, 2009.

Учесници такмичења Здраво Европо, 2014.

Пријем наших најбољих ученика код Његове светости патријарха српског господина Иринеја, 2010.
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Страни језици у Математичкој гимназији

Изучавање страних језика у Математичкој 
гимназији има посебан значај и посвећује 
му се изузетна пажња првенствено због 
тога што су наши ученици заинтересовани 
да проширују своја сазнања, али и због 
тога што имају сасвим практичне разлоге 
које им намећу услови окружења у коме 
се школују и одрастају. Комбинација 
тих утицаја, као и стално ослањање на 
чињеницу да између математичког и 
језичког система постоји неодољива 
сличност, условили су посебан приступ 
подучавању страних језика.
Осим енглеског језика, који се у 
Математичкој гимназији изучава као 
обавезни предмет, настава је организована 
и за остале светске језике: немачки, руски, 
француски, италијански и шпански. 
Интересовање је изузетно, а почива на 
чињеници да млади и паметни људи траже 
нова знања и, наравно, нове изазове. 
Убрзо, уз помоћ наставника, пронађу ону 
чаробну повезаност математичког система 
и система природних језика, а њихова 
способност апстрактног размишљања и 
закључивања олакшава им учење страних 
језика; а кад науче један, још два или три 
представљају нови изазов и задовољство. 
Вероватно је због тога и учење јапанског 
језика стекло велику популарност 
у Математичкој гимназији, а курс је 
организован у сарадњи са амбасадом 
Јапана у Београду. 
Од почетка новог миленијума, наши 
ученици учествују и на такмичењима из 
страних језика која организује Друштво за 
стране језике у сарадњи са Министарством 
просвете. Као и на такмичењима из 
природних наука, тако и на такмичењима 
из страних језика постижу завидне 
резултате. Освојили су неколико 
првих места на републичким 
такмичењима из енглеског, 
немачког, руског и француског 
језика. Списак успеха не би био 
потпун ако не бисмо споменули 
и такмичења која организују 
страни издавачи и Британски 
савет у Србији. У последњих десет 
година освојили су и неколико 
награда на конкурсима кратке 
приче и поезије у организацији 
Британског савета и издавача 
MACMILLAN ENGLISH.

Поред интелектуалних изазова и 
задовољстава, учење страних језика има 
за наше ученике и веома важну практичну 
вредност, не само док су у гимназији, него, 
можда још више, кад наставе школовање.
Знајући да образујемо будуће 
интелектуалце и стручњаке, прилагодили 
смо наставу страних језика циљевима 
наших ученика: обучавамо их како да 
користе страну научну литературу и да 
своја знања из других области изразе на 
језику који није њихов матерњи. 
Пошто многи од њих желе (и успевају) да 
наставе школовање ван земље, познавање 
страних језика је неопходно. Уз одређену 
припрему и помоћ, они изузетно успешно 
полажу стандардизоване испите који 
им омогућавају упис на универзитете у 
иностранству на страном језику. И док 
настављају да показују сјајне резултате 
у научним областима за које су се 
определили на светским престижним 
универзитетима, сете се својих професора 
који су их подстакли и помогли да бар ту 
језичку баријеру сруше на самом почетку и 
да се лакше уклопе у нову средину.
Присетимо се да су, од самих почетака 
рада школе, наставу страних језика у 
Математичкој гимназији остваривале 
наше колеге Зора Пејић, Вера Грубетић, 
Олга Мосусов-Мокрањац, Александар 
Цветковић, Милан Савић, Мирсада 
Петковић и многи други, који су са много 
знања, љубави и ентузијазма учествовали у 
формирању изузетних генерација ученика 
Математичке гимназије. Ти су ученици, 
осим знања из њима омиљених научних 
дисциплина, понели из ове школе и 
завидно познавање страних језика.

Стручно веће страних језика
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Физичко васпитање, спорт, шах

У складу са изреком да је у здравом телу 
здрав и дух, у Математичкој гимназији 
одувек се води рачуна о настави физичког 
васпитања. Фискултурна сала и двориште 
пружају могућност разноврсних активности 
и ангажовања ученика, а ми професори 
трудимо се да се све то на најбољи начин 
реализује.
Први професор физичког васпитања у 
сталном радном односу био је Милан 
Милаков – истакнути спортиста, 

репрезентативац и државни рекордер у 
скоку с мотком. После неколико година, 
тек што је завршила факултет, придружила 
му се Бранислава Огњановић-Влашки. 
Она је остала у школи све до пензије и 
годинама (деценијама) била стожер нашег 
Актива. Дугогодишњи радни стаж у школи 
имали су и професори Богдан Милинков 
и Јованка Лилић, a нешто краћи Миодраг 
Стајић и други. 

У школи се игра добра кошарка и одбојка

Професор Милан Милаков са својим одељењем (3д, школске 1972/73)
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И фер-плеј у фудбалу

Бранислава 
Влашки - Бибика

Садашњи професори физичког васпитања 
у Гимназији су Зоран Николић и Јована 
Влашки. Зоран овде успешно ради близу 
три деценије. Јована је млада и полетна, 
показује да ће и она имати запажену 
професорску каријеру. У Стручном већу 
физичког васпитања је и професор Зоран 
Илић, који предаје нашим основцима. 

На почетку рада Математичке гимназије, 
ученици су имали три часа физичког 
васпитања недељно: два у школи, трећи 
на неком од београдских базена. Дуго, 
нажалост, није више тако. Гимназијалци 
имају два часа недељно, што сматрамо 
недовољним с обзиром на оптерећеност 
ученика базичним предметима. На 
инсистирање управе школе, ученицима 
седмог и осмог разреда омогућено је да 
поред два редовна часа имају и један час 
изабраног спорта недељно.

Услови за извођење наставе физичког 
у школи су веома добри. Било је, током 
ових 50 година, периода када ни терен 
у дворишту ни фискултурна сала нису 
пружали одговарајуће услове за обављање 
наставе и ваннаставних активности. Ти 
проблеми су нестали када је зграда школе 
реновирана и дограђена; терен и сала су 
од тада у одличном стању и максимално 
се користе у настави и ваннаставним 
активностима. Користимо и једну 
адаптирану просторију испод терена за 
играње стоног тениса.

Физичко васпитање треба да код ученика 
створи навику свакодневне неге тела, 
развоја и одржавања физичке кондиције. 
Циљ је да оспособљава ученике за 
слободно изражавање у игри, спорту и 
осталим облицима физичке културе, која 
доприноси хуманизацији и социјализацији 
личности и потврђивању њихових личних 
вредности. Имајући у виду оптерећеност 
ученика наставом осталих образовних 

предмета, настојали смо да часови 
физичког васпитања буду задовољство за 
ученике, па је до пуног изражаја дошао 
принцип рекреације. Трудимо се да ефекат 
буде што већи и кориснији. 

У протеклих неколико година школа 
је опремљена новим гимнастичким 
справама и реквизитима, па ђаци, поред 
спортских игара, имају и могућност да 
раде гимнастику и развијају моторичке 
способности, снагу, гипкост. Часови 
се одржавају уз музику, у пријатној и 
опуштеној атмосфери. Ученице су веома 
заинтересоване за аеробик, пилатес, вежбе 
у партеру, те смо и те активности уврстили 
у планове и програме рада. Поред редовне 
наставе, све ово време раде секције, пре 
свега кошаркашка и одбојкашка. Током 
целе године смењују се међуодељењска    
првенства у кошарци, одбојци, фудбалу, 
турнири у стоном тенису. Ђачки парламент 
активно учествује у организацији и 
реализацији свих тих манифестација. Овим 
такмичењима обухваћен је велики број 
ученика, а они који нису директни актери 
на терену и те како учествују као навијачи. 

Стручно веће за физичко васпитање
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Традиционалне су и популарне и утакмице 
између ученика и професора у фудбалу, 
кошарци и одбојци. 
Својим радом и односом према ученицима 
трудили смо се да им пренесемо љубав 
према спорту, па су многи наши ђаци 
почели активно да тренирају у клубовима, 
касније постали познати спортисти, чак и 
државни репрезентативци. 
Иако је број ученика много мањи него 
у другим средњим школама, постизали 
смо запажене резултате на првенствима 
општине и града. Витрине у кабинету 
за физичко васпитање пуне су пехара, 
медаља, плакета и диплома. Наши ученици 
су били екипни или појединачни прваци 
града у фудбалу, ватерполу, стоном 
тенису, пливању, веслању, атлетици, 
кросу. Златне медаље на општинским 
првенствима освајали смо и у кошарци, 
одбојци, рукомету, а веслачи су освојили 
сребрну медаљу на првој трци београдских 
матураната.
Поносимо се спортским резултатима 
наших ученика. Трудимо се да посветимо 
довољно пажње и времена и онима који 
нису талентовани, да их ангажујемо и 
мотивишемо за вежбање тела и игру. 
Часови физичког су нашим ученицима 
релаксација и потреба, са њих се не бежи.

Шах у школи
Највеће успехе, што је и очекивано, 
постижу наши ђаци шахисти, и то у 
континуитету, свих ових година. Раније су 
то биле победе у конкуренцији школских 
екипа из целе Југославије (највећи наш 
успех је прво место на екипном шаховском 
фестивалу у Пули, у конкуренцији великог 
броја екипа из Европе). Успеси су се, 
наравно, низали и касније. Под вођством 
Зорана Николића, од краја деведесетих 

година прошлог века, наше шаховске 
екипе (и мушке и женске, у конкуренцији 
и средњошколаца и основаца, екипно и 
појединачно) побеђивале су на бројним 
републичким и градским првенствима, као 
и на неким међународним турнирима. 
Масовности и успешности шаха у нашој 
школи у значајној мери је допринела 
сарадња са шаховским клубом Делфин 
и компанијама Телеком и ЈАТ (сада Ер 
Србија).

Нека значајна имена... 
Многи познати спортисти, јуниорски и 
сениорски државни репрезентативци 
и носиоци медаља са великих светских 
такмичења били су ученици наше школе: 
голмани ватерполо репрезентације 
Милан Тадић и Слободан Соро, одбојкаш 
Рајко Јокановић, кошаркашица Милица 
Вукадиновић, атлетичар Драган 
Георгијевски, фудбалер Мирко Михић, 
веслач Зоран Глишић и други. 
Још више је било шаховских мајстора и 
велемајстора: Алиса и Мирјана Марић, 
Сања Вуксановић, Маријана Савић, 
Иван Марковић, Бојан Вучковић, Мома 
Вучићевић, Радош Бакић, Бранимир 
Ћертић, Владимир Подинић, Душан 
Калинић... 
Неки врло цењени људи из света 
спорта и шаха били су нам драги гости: 
славни кошаркашки тренер Ранко 
Жеравица, светска првакиња у шаху 
Маја Чибурданидзе са својим тренером 
Гуфељдом, велемајстор Јосиф Дорфман 
(шеф стручног штаба светског првака Гарија 
Каспарова) и други. 

А у веслању смо ове 2016. освојили прво место 
на такмичењу гимназија

Шахисти
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Када је Математичка гимназија почела са 
радом, школа није имала секретара. Тај 
посао је првих неколико година обављала 
Бранка Мојсовић, професор биологије, а 
потом га је преузела Олга Мосусов-
-Мокрањац, професор француског. Године 
1974. за секретара је изабрана правница 
Гордана Пацановска, која је радила до 
1984. године. Посебан печат је оставила 
Војислава Драгнић која је радила у Школи 
пуних деветнаест година, све до одласка 
у Просветну инспекцију. Памтимо је као 
особу која је увек с осмехом дочекивала 
све који уђу у канцеларију секретаријата. 
Од 2003. до 2007. године као секретар 
радио је Слободан Матовић, а након 
његовог одласка у другу фирму, дошао 
је Владимир Радованов, који је радио у 
Математичкој гимназији све до одласка 
у пензију 2012. године. Данас на радном 
месту секретара школе с великим 
ентузијазмом ради Љиљана Бојковић.
Секретар обавља све правне и 
административне послове који су 
неопходни да би школа функционисала. 
Споменимо само неке од њих:
  нормативни, кадровски и управни 
послови у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања;

  израда уговора о извођењу наставе, 
уговора о раду са новим запосленима, 
споразума о преузимању запослених из 
других школа, решења о прерасподели 
40 часовне радне недеље и решења о 
пуном-непуном радном времену, за све 
запослене на почетку школске године, а 
по потреби и у току школске године;

  прикупљање документације и 
спровођење поступка код Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја за 
стипендирање и кредитирање ученика;

  рад у поступку оглашавања и 
прикупљања понуда за спровођење 
екскурзија и сарадња са Комисијом у 
поступку избора агенције за спровођење 
екскурзија;

  спровођење поступка јавне набавке 
мале и велике вредности, обезбеђења 
школског простора, ученика и 
запослених, припрема и путовање на 
домаћа и међународна такмичења, 
у складу са новим Законом о јавним 
набавкама, као и набавки које су испод 
вредности доње границе јавних набавки 
мале вредности;

  рад на формирању свих комисија за 
спровођење завршног испита, матуре, 
теста способности, пријемног испита, 
разредних и ванредних испита и други 
послови.

Посебно треба нагласити да је посао 
секретара школе у Математичкој 
гимназији сложенији у односу на друге 
школе пре свега због специфичности саме 
школе (организација одласка ученика 
на државна такмичења из математике и 
физике, где треба организовати одлазак 
за 100 ученика, док друге школе имају 
2–3 ученика који учествују на државном 
такмичењу, у Математичкој гимназији 
постоји основна и средња школа итд.). 
Такође, сваке године обим посла се 
повећава, с обзиром на то да се у поступку 
усаглашавања са нормативима ЕУ доноси 
много нових закона, са којима је потребно 
извршити усклађивање пословања школе, 
што је велико оптерећење за једну особу.

Секретар

Секретаријат школе

Војислава Драгнић

Слободан Матовић

Влада Радованов

Љиљана Бојковић
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Математичка гимназија се увек трудила да 
прати светске токове, па је тако с појавом 
рачунара и развојем информационих 
технологија брзо схватила њихов значај. 
Године 1995. уведени су информациони 
системи за библиотеку и секретаријат. 
Такође, почели су да се користе рачунари 
у канцеларијама администрације. Тада 
се и наметнула потреба за отварањем 
новог радног места, чије се име формално 
мењало током свих ових година (лаборант, 
администратор базе података, стручни 
сарадник – информатичар). Првих година 
стручни сарадник – информатичар 
администрирао је ова два информациона 
система и обучавао библиотекара и 
секретара да их користе (унете су све 
књиге библиотеке школе и прављени 
први темплејти за електронско пословање 
администрације). Данас се готово сви 
послови обављају електронски. 
Због своје специфичности Математичка 
гимназија има шест сајтова: сајт 
Математичке гимназије (www.mg.edu.
rs), Алумни портал намењен бившим 
ученицима (http://almagi.mg.edu.rs), 
сајт Удружења Кликер, чији је оснивач 
Математичка гимназија (www.kliker.mg.edu.
rs), сајт Купа Математичке гимназије 
(www.cup.mg.edu.rs) и сајтовe за упис у 
први и седми разред (https://upisuprvi.
mg.edu.rs, https://upisusedmi.mg.edu.rs). 
С поносом можемо рећи да се од 2015. 

године успешно спроводи искључиво 
електронско пријављивање ученика за 
полагање пријемног испита за упис у први 
разред и теста способности за упис у седми 
разред. На тај начин је знатно олакшана 
процедура пријављивања, тако да ученици 
не морају да долазе лично све до самог 
полагања пријемног испита, односно теста 
способности. Математичка гимназија је 
веома активна и на социјалним мрежама 
(Facebook, LinkedIn, Twitter).
Стручни сарадник – информатичар обавља 
следеће активности:
  дизајнира и програмира интернет сајтове 
у изабраном програмском окружењу и 
врши интеграције са базом података и 
апликативним програмима;

  одржава функционисање база података и 
обрађује податке за разне потребе школе;

  успоставља и администрира интернет 
домен школе, те надзире и одређује 
право приступа;

  медијски презентује рад школе;
  активно учествује у организовању 
школе младих математичара, Летњег 
математичко-спортског кампа и Купа 
Математичке гимназије и омогућава 
онлајн пријаву кандидата;

  учествује у изради пројеката на које се 
школа кандидује итд.

Више од двадесет година овај посао с 
много љубави обавља Светлана Јакшић.

Стручни сарадник – информатичар

Светлана Јакшић

У првим годинама рада, Математичка 
гимназија није имала стално запосленог 
рачунополагача. Тај посао је обављала 
Бранислава Вучковић, као спољни 
сарадник. Године 1980. на место благајника 

распоређена је Вера Микић, 1986. године 
на место шефа рачуноводства долази 
Вера Лазић, која је радила до 1996. године, 
када је отишла у пензију. На место шефа 
рачуноводства је распоређена Вера Микић, 
која је 2010. године отишла у пензију. Вера 
Микић је цео свој радни век провела у 
Математичкој гимназији. Данас на овим 
одговорним радним местима раде Јелена 
Максимовић, шеф рачуноводства, и Тијана 
Протић, благајник.

Рачуноводство

Јелена Максимовић
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Најбитније активности које обавља 
рачуноводство школе јесу:
  евидентира податке о запосленима 
и врши обрачун и накнаде зараде 

у сарадњи са Управом за трезор и 
Школском управом;

  врши књижење текућих промена насталих 
у редовном пословању;

  израђује потребне извештаје и завршни 
рачун школе;

  припрема финансијски план и води 
рачуна о његовом извршењу;

  прати прописе и усаглашава стање са 
Пореском управом;

  припрема потребну документацију за 
јавне набавке.

Када говоримо о помоћно-техничком 
особљу мислимо на „теткице“, како 
их сви од миља зовемо, и домара. 
Сам назив „теткице“ осликава њихов 
однос према школи, а посебно према 
ученицима. Увек су ту да помогну 
сваком ученику, да скувају чај ако дођу 
озебли или прехлађени, да причувају 
ствари, да преносе остављене поруке... 
Оне беспрекорно одржавају хигијену у 
школи, што се може видети чим се уђе 
у школско здање. Посетиоци су често 
изненађени колико је све сређено, 
уредно и пуно цвећа. Када је реч о 
домарима, ученици који су давно 
завршили Математичку гимназију увек 
се с осмехом сете „домара Томе“, за којег 
кажу да је „легенда“ и пуни су анегдота о 
њему. Данас је то „Аца домар“, који ради 
скоро двадесет година у школи и којега 
сви познају, а он често у шали каже како 
у Математичкој гимназији „предаје“ 
пошту.

Помоћно-техничко особље

Вера Лазић

Помоћно-техничко особље

Александар Куновац

Вера Микић

Тијана Савић
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Библиотека и медијатека

Библиотека Математичке гимназије постоји 
дуго – педесет година. За то време су се 
у библиотеци смењивали библиотекари. 
Сви они су се маскимално трудили да 
одговоре наизглед једноставним захтевима: 
да ускладе набавку књига са потребама и 
различитим интересовањима талентованих 
ђака, да скрену ученицима пажњу на књигу 
– иако времена немају напретек, да им 
одаберу адекватну награду за постигнуте 
изванредне резултате ...
Када је почела са радом, библиотека 
Математичке гимназије делила је једну 
просторију са секретаријатом и зборницом. 
Потом је добила посебну просторију. 
Математичка гимназија 2009. године, 
након реновирања, поред постојеће 
библиотеке добила је и нову просторију 
за мултимедијалне садржаје – медијатеку. 
Ученици Математичке гимназије 
заинтересовани су не само за математику 
и природне науке већ имају значајно 
шири спектар интересовања. Библиотека 

им својим обимним фондом пружа им 
могућност да та своја интересовања негују 
и проширују. Медијатека, са друге стране, 
ученицима даје нове начине прихватања, 
истраживања и усвајања садржаја. Ђаци 
имају на располагању рачунаре и приступ 
интернету за претрагу, као и пројектор за 
приказивање различитих садржаја.
Библиотека и медијатека нису само две 
просторије. Оне су и удобна места где 
ученици, па и професори, могу пронаћи 
мало мира и одмора, као и кутак у коме 
се могу разменити мишљења и знања 
са другима. Није ретка појава да се у 
медијатеци нађе група ученика која 
заједничким радом покушава да превазиђе 
неки математички или рачунарски 
проблем.
Марија Грујић, библиотекар, са 
задовољством истиче: „Последњих 
десетак година радим као библиотекар 
у Математичкој гимназији. Заиста је 
задовољство и уживање, радити са оваквом 
талентованом и свестраном децом. Сваки 
дан је нови изазов, коме се ми педагози 
радујемо. Свака нова генерација доноси 
нешто ново што се утка у срж ове школе и 
остаје у њој за наредне генерације.“

Марија Грујић, библиотекар

Медијатека
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МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА
Др Душан Аднађевић

Љиљана Аднађевић

Др Милољуб Албијанић

Др Бранка Алимпић

Мр Нина Алимпић

Сандра Андрић

Др Иван Анић

Милош Антић 

Др Мирослава Антић 

Др Милош Арсеновић

Др Михаил Арсеновић

Др Мирослав Ашић

Мр Бранислава Бајковић-
-Лазаревић

Др Радош Бакић

Др Владимир Балтић

Др Драган Бањевић

Ања Бањковић

Др Ђорђе Баралић

Славица Бингулац

Др Владимир Благојевић

Др Драган Благојевић

Мр Младен Благојевић

Др Новица Блажић

Анђелка Божић

Др Милан Божић

Ивана Божић

Др Бранислав Боричић

Др Небојша Васиљевић

Душан Вељковић

Мр Михаило Вељковић

Драга Видаковић

Мр Милан Вугделија

Мр Јулија Вукадиновић

Др Јован Вукмировић

Душа Вуковић

Др Ђорђе Вукомановић

Др Александар Вучић

Др Борислав Гајић

Драгица Гајић-Вучић

Стеван Гајовић

Др Душан Георгијевић

Горица Гергељ-Станковић

Др Зоран Глишић

Др Горан Гогић

Др Јелена Граовац

Др Владимир Грујић

Стеван Грујић

Академик Војин Дајовић

Др Слободан Дајовић

Др Владимир Драговић

Др Ђорђе Дугошија

Мр Катарина Дујмовић

Милош Дуњић

Бранка Ђерасимовић-Милић

Др Оливера Ђорђевић

Маша Ђорић

Милош Ђорић

Др Мирјана Ђорић

Душан Ђукић

Јагода Ђуран

Ана Ђурђевац

Др Наташа Ђурђевац

Андрија Ђуришић

Коста Ђуришић

Мијодраг Ђуришић

Олга Ђуришић

Иван Елчић

Дарко Живановић

Милица Живановић

Др Миодраг Живковић

Др Ана Зекић

Аида Золић

Др Ариф Золић

Живорад Ивановић

Јасмина Ивановић

Др Зоран Ивковић

Верица Илић

Весна Илић

Љиљана Илић

Др Милица Илић-Дајовић

Сенка Јакшић

Др Предраг Јаничић

Др Владимир Јанковић

Др Мирко Јанц

Др Весна Јевремовић

Јелена Јевремовић

Др Мирољуб Јевтић

Марија Јелић

Снежана Јелић

Др Ђурица Јованов

Др Божидар Јовановић

Запослени и сарадници 
Математичке гимназије

ДИРЕКТОРИ ШКОЛЕ
(хронолошки)
Мр Ранко Радовановић, в. д.
Др Душан Аднађевић, в. д.
Др Милан Распоповић
Др Љубомир Протић
Др Владимир Драговић
Мр Срђан Огњановић

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА
(хронолошки)
Сц Душан Комненић
Др Владимир Драговић 
Невенка Спалевић
Др Бранислав Цветковић
Јасмина Стошић

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (по предметима, азбучним редом)
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Мр Драгољуб Јовановић

Немања Јовановић

Др Бошко Јовановић

Ивана Јовановић-Мастиловић

Мр Живота Јоксимовић

Др Данко Јоцић

Вера Јоцковић

Др Јелена Јоцковић

Др Зоран Каделбург

Др Гојко Калајџић

Др Александар Каран

Предраг Каран

Др Александар Картељ

Др Јелена Катић

Мирјана Катић

Др Драгољуб Кечкић

Деана Кисић

Др Миљан Кнежевић

Јована Ковачевић

Милан Којић

Др Сава Крстић

Др Ђорђе Кртинић

Др Бориша Кузељевић

Мр Драган Кулезић

Сц Ненад Лазаревић

Др Јасмина Лазић

Др Раде Лазовић

Ксенија Лаковић

Слободан Ласковић

Мр Младен Лаудановић

Сц Жељко Лежаја

Др Миливоје Лукић

Др Драгослав Љубић

Др Јован Малишић

Др Бобан Маринковић

Наташа Маринковић

Растко Маринковић

Дарко Маринов

Др Филип Марић

Академик Милосав Марјановић 

Радмила Марковић

Снежана Марковић-Ђорђевић

Академик Миодраг Матељевић 

Бојана Матић

Станка Матковић

Катарина Мијајловић

Др Оливера Миленковић

Др Лазар Милин

Др Дарко Милинковић

Др Јасмина Милинковић 

Др Светозар Милић

Др Милош Миличић

Др Павле Миличић

Ана Милосављевић

Лидија Милосављевић

Др Бојана Милошевић

Др Радивоје Милошевић

Др Бранислав Мирковић

Илија Мировић

Милица Мисојчић

Никола Митриновић

Дејан Митровић

Мр Милан Митровић

Др Владимир Мићић

Др Борислав Михајловић

Јасминка Михаљинац

Др Павле Младеновић

Др Славко Моцоња

Др Мила Мршевић

Маја Мучалов

Ненад Недељковић

Др Ранко Недељковић

Др Слободан Нешић

Гордана Нешковић

Др Миољуб Никић

Јелена Николић

Др Небојша Николић

Др Милутин Обрадовић

Др Виктор Обуљен

Др Зоран Огњановић

Мр Срђан Огњановић

Мр Војислав Пантић

Др Александар Пејчев

Др Никола Перин

Мр Љубинка Петковић

Др Зоран Петрић

Др Славиша Прешић

Др Јелица Протић

Мр Радивоје Протић

Др Љубомир Протић

Др Стојан Раденовић

Др Милена Радновић

Жељко Радовановић

Др Марко Радовановић

Др Наташа Божовић

Љиља Радосављевић

Предраг Радошевић

Др Десанка Радуновић

Жељко Ракочевић

Борис Розенблат

Ива Рулић

Адријана Савковић

Драган Сатарић

Татјана Симчевић

Лидија Скрбиншек

Др Јаблан Славик

Миодраг Сокић

Мр Михаил Сопић

Невенка Спалевић

Ђорђе Стакић

Немања Стаматовић

Младен Стаменковић

Др Вања Степановић

Мр Владимир Стојановић

Звездана Стојановић

Др Мирослава Стојановић

Др Стеван Стојановић

Др Војислав Стојковић

Мр Георгије Стојковић

Др Душан Стојшић

Др Предраг Тановић

Оливера Титић-Тешић

Слободан Тмушић

Др Драгана Тодорић

Др Драгана Тодоровић

Раде Тодоровић

Др Весна Тодорчевић

Др Душан Тошић

Мирјана Трајић

Мр Гордана Ћетковић

Др Нинослав Ћирић

Младен Ћовић

Др Енес Удовичић

Др Драган Урошевић

Драгослава Фелкер

Зорица Филиповић

Јасна Филиповић

Др Лука Филиповић

Борис Франковић

Мр Јелена Хаџи-Пурић

Вера Цвекић

Мр Лидија Црнковић-Поповић

Светлана Црномарковић

Љиљана Чабаркапа
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Милан Чабаркапа

Гордана Чадеж

Иван Чукић

Др Љубомир Чукић

Др Соња Чукић

Др Зоран Шами

Мр Шандор Шереш

ФИЗИКА
Милка Аксентијевић

Љиљана Бјелетић-Дамјановић

Др Александар Богојевић

Вера Бојовић

Др Маја Бурић

Михаило Ваневић

Мр Марко Војиновић

Зоран Восика

Др Гаврило Вуковић

Мирјана Гајић-Марковић

Борис Грбић

Др Таско Грозданов

Александра Димић

Др Иван Дојчиновић

Мр Александар Драгић

Драгица Ивковић

Мр Саша Ивковић

Гордана Илић

Станоје Илић

Вишња Јовановић

Наташа Каделбург

Ирена Кнежевић

Мр Градимир Коларевић

Никола Коњик

Др Драгомир Крпић

Др Маја Кузманоски

Мирољуба Лаловић

Др Душко Латас

Јелена Латас

Надежда Лукић

Катарина Матић

Предраг Миленовић

Јовица Милисављевић

Др Божидар Милић

Јелена Миновић

Миодраг Митрић

Др Душан Михајловић

Мр Бојана Никић

Бојан Николић

Др Станко Николић

Александар Оташевић

Драган Прекрат

Др Јагош Пурић

Весна Рапаић

Др Зоран Распоповић

Др Милан Распоповић

Слободанка Реџић

Др Љубо Ристовски

Др Илија Савић

Игор Салом

Александар Стаматовић

Мр Иван Станић

Дарко Танасковић

Др Драган Хајдуковић

Др Бранислав Цветковић

Мр Драган Цветковић

Снежана Цекић

Др Миха Церинео

Наташа Чалуковић

Живана Чекић

АСТРОНОМИЈА
Милош Аксентијевић

Др Трајко Ангелов

Др Драгутин Ђуровић

Др Мике Кузманоски

Ратомирка Милер

Др Јелена Милоградов-Турин

Мр Јован Скуљан

Слободан Спремо

ХЕМИЈА
Наталија Аћимов

Аника Влајић

Ивана Вуковић

Дејан Даниловић

Јован Драгељ

Драган Ђуричић

Милијана Јовановић

Василије Јовић

Слободанка Нешић

Мр Хајрија Нешовић

Др Милоје Ракочевић

Зора Спалевић

Надија Удовичић

Драгана Чохаџић

Манојле Шалипуровић

БИОЛОГИЈА
Вукица Вујић

Бранка Добрковић

Мр Снежана Илијев

Гара Михаиловић

Бранислава Мојсовић

Гордана Петровић

Драгица Поп-Јорданова

Јелена Поповић

Светлана Ратковић

Радмила Сарић

Јасмина Стошић

Богољуб Стошовић

СРПСКИ ЈЕЗИК
Радослав Анђелковић

Душица Антанасковић

Мирјана Арсенић

Александра Бачевић

Роксанда Булатовић

Емил Вељић

Мр Милан Влајин

Јела Газдић

Вукосава Гарабандић

Радмила Грбић

Марија Димитријевић

Ивана Зечевић

Мр Мирјана Ивановић

Радојка Исаковић

Слободанка Јерић

Мирјана Кнежевић

Др Војо Ковачевић

Мр Зорица Маринац

Мр Анђелка Миладиновић

Др Вук Милатовић

Мр Иванка Милетић

Мр Мирјана Мићић 
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Др Бисенија Михајловић

Др Марко Недић

Јелена Нововић

Др Александар Петров

Соња Петровић

Др Бранко Поповић

Мр Слободанка Раковић

Вера Рашков

Олга Рњак

Др Вукашин Станисављевић

Др Иванка Удовички

Драгојла Шарановић

Сц Нада Шпагнут

Марија Штуловић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Марија Баштић

Дамјан Бошковић

Зорица Дугоњић-Грубач

Јасмина Ђекић

Мр Гордана Зарић

Марина Ивановић

Андреа Кланчник Тасић

Александра Марковић

Радмила Масловарић

Љиљана Малетић

Ивана Милошевић

Милена Мирчић

Зора Пејић

Дина Пејчиновић

Мирсада Петковић-Хреља

Гордана Поповић

Биљана Рађеновић

Светлана Ратковић

Мирјана Савић-Обрадовић

Мр Гордана Секуловић

Катарина Стојков-Микић

Александар Цветковић

Војислава Шекуларац

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Горица Бероња

Весна Босанац

Ана Ђорђевић

Мирјана Козић

Светлана Нешић

Андреј Петровић

Душанка Петровић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Сања Барбулов 

Јасмина Босанац 

Јасмина Ђорђевић 

Деана Илић 

Слободан Јанковић 

Јадранка Листеж 

Сања Манић 

Мирјана Милошевић 

Вероника Милутиновић 

Мр Душан Михајлов 

Зоран Момчиловић 

Алма Нађ-Агић 

Надежда Сашић 

Наташа Пецикоза 

РУСКИ ЈЕЗИК
Марија Алексић

Дубравко Бојић

Мр Ирина Галкина

Мр Вера Грубетић

Борислава Јапунџић

Рада Камбан

Мр Драгана Керкез

Милош Недовић

Мирјана Папрић

Мира Пекић

Мр Мирослава Пецовић

Милан Савић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Горица Бероња

Предраг Вучковић

Љубица Драговић

Анета Константинов

Катарина Мелић

Ивана Мишкељин

Мр Олга Мосусов-Мокрањац

Мирјана Парпура

Добрила Петровић

Гордана Поповић

Мира Симић

Марија Стокић

Љубица Терзић

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
Др Саша Модерц

Милена Спалевић

ИСТОРИЈА
Добривоје Вујичић

Милева Вуковић

Др Александар Главник

Снежана Кнежевић

Сц Душан Комненић

Ловорка Лазовић

Бојана Лончар

Миодраг Линта

Биљана Милановић

Димитрије Мишић

Љиљана Недељковић

Ксенија Ристић

Мр Богдан Смиљевић

Вера Станишић

ГЕОГРАФИЈА
Александра Билас

Ана Божичковић

Мр Момчило Бујошевић

Александра Вучен

Драгица Живковић

Мирјана Игрутиновић

Стеван Косовац

Драгица Костовић

Влада Крунић

Др Рајко Марић

Јасмина Милић

Саво Минић

Др Павлина Михајловски
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Мр Јаворка Павловић
Даница Ранкић
Мр Божидар Станишић
Драгутин Тошић
Тамара Ћорић Шпаровић

ФИЛОЗОФИЈА, ЛОГИКА, 
СОЦИОЛОГИЈА, УСТАВ, 
МАРКСИЗАМ, ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ
Надежда Антонијевић

Др Светозар Бендић

Радивоје Благојевић

Машан Богдановски

Весна Виријевић

Миодраг Влајковић

Добривоје Вујичић

Др Оливера Вучић

Мр Нена Даковић

Олга Даковић

Мр Андреј Јандрић

Борислав Каначки

Весна Ковачевић

Никола Лечић

Тања Мијовић

Синиша Митрић

Мирјана Николић

Ђорђе Павићевић

Мр Анђелка Петровић

Мр Милеса Поповић

Добро Прелић

Славица Радаков

Ева Радић

Тања Свилановић

Јасна Турек

Бранислав Узелац

ПСИХОЛОГИЈА
Драгана Боранијађевић

Др Бранка Драшковић

Мр Милеса Поповић

Бранка Радојевић

Мр Мирјана Репац
Тијана Томић

УМЕТНОСТ
Нада Андоновски Полексић

Ивана Анђелић

Мр Драган Ашковић

Маја Васић

Снежана Васић

Борјана Каменовић

Јулијана Максимовић

Рајко Максимовић

Ивона Мензелин

Првослав Митић

Лепа Петковић

Др Божидар Продановић

Мирјана Прокић

Милета Сајић

Милан Станиловић

Горјана Сулић

Бојана Тодоровић

Александра Ћирковић

Александар Урошевић

Милош Цветковић

ОДБРАНА И ЗАШТИТА
Ненад Блажевић

Радослав Докић

Стево Докић

Милан Живковић

Петар Каменаровић

Живојин Костадиновић

Јован Кустудић

Никола Манчић

Петар Маринковић

Зоран Раденовић

Михајло Радонић

Никола Старчевић

Слободан Стошковић

Рајко Умићевић

ОТП, БИРОТЕХНИКА
Зоран Драгојевић
Даница Лисичић

Слободанка Нешић
Василије Оташевић
Милорад Спасић
Викторија Харизанова

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Бранислава Влашки

Јована Влашки

Снежана Илић-Петковић

Зоран Илић

Владислав Карољи

Јованка Лилић

Милан Милаков

Богдан Милинков

Зоран Николић

Бранислава Петровић

Андрија Пештерац

Стево Поњавић

Љубомир Поповић

Божидар Прибаковић

Миодраг Стајић

Јелица Ћирић

ВЕРСКА НАСТАВА

Павле Аничић

Мр Драган Ашковић

Предраг Ђукнић

Синиша Митрић

Драган Радојчин

Мр Александар Стаменковић

ЛАБОРАНТИ

Слађана Врсајков

Љубомир Живковић

Весна Марковић

Дејан Марковић

Владимир Нешић
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Марија Грујић

Мр Мирјана Ивановић

Радојка Исаковић

Мр Зорица Маринац

Др Павлина Михајловски

Бранислава Мојсовић

Мр Милеса Поповић

Мр Иванка Милетић

Сц Драгојла Шарановић

Сц Надежда Шпагнут

СЕКРЕТАРИ

Љиљана Бојковић

Војислава Драгнић

Загорка Лекић

Слободан Матовић

Божидар Милошевић

Бранислава Мојсовић

Олга Мосусов-Мокрањац

Гордана Пацаноска

Лада Протић

Владимир Радованов

Мирјана Секулић

СТРУЧНИ САРАДНИК – 
ИНФОРМАТИЧАР
Светлана Јакшић

РАЧУНОВОДСТВО
Татјана Бојовић
Бранислава Вучковић
Вера Лазић
Јелена Максимовић
Милан Малешевић
Вера Микић
Тијана Протић
Стеван Такач

ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА
Предраг Чучак

ДОМАРИ
Александар Куновац
Мирослав Матовић
Томислав Михајловић
Милош Ранковић

ЛОЖАЧИ
Драгутин Богдановић
Бранислав Влајковић
Драгиша Камаљевић
Томислав Михајловић
Илази Саћип
Ибрахим Хоџић

СПРЕМАЧИЦЕ
Милка Бјелић
Зорка Богићевић
Госпава Гашић
Милијанка Ђиновић
Кристина Ђиновић
Зорка Ђорђић
Мира Ђорески
Јагодинка Јoвановић
Сандра Ковачевић
Љубица Којић
Косда Лазовић
Веселинка Окичић
Вучица Пантић
Нада Пејић
Мира Петкоски
Љиљана Петровић
Ковина Пештерац
Љубица Сајић
Селвија Селимовска
Даворка Смиљанић
Снежана Стајић
Златуша Томашевић
Биљана Чакармиш
Милка Шипка

Напомена: Извињавамо се 
свима уколико је направљена 
нека грешка у титули или 
презимену.

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
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Задужбинарство у Србији има дугу традицију 
још од средњег века када су владари подизали 
цркве и манастире. Посебно се развија у 
времену између два светска рата. Тако је 
и зграда, у којој се од првог дана налази 
Математичка гимназија, Задужбина великих 
добротвора трговца Ристе Миленковића и 
његове супруге Персе.
У периоду од оснивања Математичке 
гимназије до деведесетих година прошлог 
века финансирање свих школа у СФРЈ било је 
строго буџетског карактера. Тада су, на неки 
начин, у повољнијем положају биле средње 
стручне школе, а Математичка гимназија са 
бројним успесима, признањима и резултатима, 
уместо награде била је финансијски кажњена 
и морала је да из сопствених средстава 
покрива додатне трошкове, за такмичења 
највише. Када су се услови променили, почели 
су све више да се појављују доброчинитељи, 
донатори и спонзори који почињу да улажу 
извесна средства и тиме учествују у стварању 
адекватнијих услова за рад у школи. Таква 
средства усмеравају се за путовања наших 
ученика на међународна такмичења, али и 
за адаптацију школског објекта, опремање 
школе наставним средствима, одржавање 
специјалних предавања познатих стручњака из 
иностранства, иновирање наставног процеса и 
унапређивање рада са надареним ученицима.
Велика је и помоћ коју школи пружају 
некадашњи ученици Гимназије. На њихову 
иницијативу 2011. године основана је 
Фондација АЛМАГИ, чија је превасходна 

намена да се омогући пријатељима школе да 
јој помогну.
Највећу помоћ Математичкој гимназији 
последњих година пружају:
  TЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.
  НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ
  ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
  ПИРЕУС БАНКА
  ASSECO SEE doo
  SIQ doo
  14 INVENTION doo
  AB SOFT
  MD & PROFY
  THE MATHWORKS LIMITID
  TRIZMA
  Microsoft, Србија
  BANCA INTESA 
  ЈАФА А.Д. Црвенка
  НАША СРБИЈА, хуманитарна организација
  ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД
  Институт „МИХАЈЛО ПУПИН“ д.о.о.
  Аеродром НИКОЛА ТЕСЛА
  ЈП Завод за уџбенике
  ВАЉЕВСКА ПИВАРА
  РОТАРИ КЛУБ БЕОГРАД ( Дунав-Скадарлија-
Центар-Сава)

  ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ
и многи други. Ипак посебно треба истаћи 
као добротворе професора др Слободана Г. 
Марковића, Борјану Каменовић Пертинач, 
академског музичара и Удружење „Кривак”.

Пријатељи и доброчинитељи школе
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