
 

ПАМЕТНА ДЕЦА СРБИЈЕ - 2010 
 
Наши најбољи средњошколци, млади математичари, физичари и информатичари, освојили су 
14 медаља на овогодишњим међународним олимпијадама. Једанаесторо су ученици 
Математичке гимназије, а по један из Рачунарске гимназије у Београду, гимназије „Јован 
Јовановић Змај“ из Новог Сада и Гимназије „Светозар Марковић“ из Ниша. 
Олимпијада из математике одржана је од 02. до 14. јула у Астани, Казахстан, из физике од 17. 
до 25. јула у Загребу, Хрватска, а из информатике од 14. до 21. августа у Ватерлу, Канада. 
 
Олимпијска екипа за математику освојила је 6 медаља: 
 
• Теодор фон Бург, ученик 2. разреда Математичке гимназије - злато, 
• Лука Милићевић, ученик 4. разреда Математичке гимназије - сребро, 
• Михајло Цекић, ученик 4. разреда Математичке гимназије - сребро, 
• Душан Милијанчевић, ученик 4. разреда Математичке гимназије – сребро, 
• Раде Шпегар, ученик 2. разреда Математичке гимназије - бронза, 
• Стеван Гајовић, ученик 3. разреда Математичке гимназије – бронза. 
 
 

 
 

Са лева на десно: Михајло Цекић, Стеван Гајовић, хостеса, Душан Милијанчевић,  
Раде Шпегар, Лука Милићевић, Теодор Фон Бург  

 
 
Олимпијска екипа за физику освојила је 5 медаља: 
 
• Александра Димић, ученица 4. разреда Математичке гимназије - сребро, 
• Угљеша Стојановић, ученик 4. разреда Рачунарске гимназије - бронза, 
• Александар Васиљковић, ученик 4. разреда Математичке гимназије - бронза, 
• Јездимир Милошевић, ученик 4. разреда Математичке гимназије - бронза, 
• Душан Перовић, ученик 4. разреда Математичке гимназије - бронза. 
 



 

 

 
 

Са лева на десно: Александар Васиљковић, Угљеша Стојановић,   
Александра Димић, Јездимир Милошевић, Душан Перовић (чучи)   

 
 
Олимпијска екипа за информатику освојила је 3 медаље: 
 
• Борис Грубић, ученик 2. разреда Гимназије “Јован Јовановић Змај” из Новог Сада - бронза, 
• Душан Здравковић, ученик 3. разреда Гимназије „Светозар Марковић“ из Ниша - бронза, 
• Немања Трифуновић, ученик 4. разреда Математичке гимназије - бронза. 
 

 
 

Са лева на десно: Душан Здравковић, Борис Грубић,  
Немања Трифуновић, Лука Милићевић 



 

Ове године посебно се истакао Теодор фон Бург, ученик 2. разреда Математичке гимназије, који 
је на Међународној математичкој олимпијади освојио златну медаљу заузевши треће место у 
свету.  
 
Ова паметна деца представљају будућност Србије. Већини од њих ово нису прве медаље на 
међународним олимпијадама из математике, физике и информатике: Теодор фон Бург освојио 
је до сада четири медаље, Душан Милијанчевић четири, Лука Милићевић четири, Угљеша 
Стојановић четири, Михајло Цекић две, Александар Васиљковић две, Александра Димић две и 
Борис Грубић две. 
 
На међународним научним и олимпијадама из астрономије, као и регионалним 
међународним такмичењима у јуниорској и сениорској конкуренцији, скоро сви имају по једну 
или више медаља. Број награда, на домаћим такмичењима из математике, физике и 
информатике у основној и средњој школи код свих ових ученика је најмање двоцифрен, а код 
неких се приближио и броју 100. 
 
С обзиром да ове године ова сјајна генерација матураната завршава средњу школу и да се 
значајан број њих одлучио за студије на престижним универзитетима у свету, можемо само да 
им пожелимо срећу у даљем усавршавању и да сугеришемо надлежним институцијама да 
учине све да се по завршетку студија они врате у своју земљу. 
 

И “паметне“ школе Србије 
 
 
На овогодишњим међународним олимпијадама из математике, физике и информатике најбољи 
успех и највећи број награда освојила је, као што се и очекивало, неприкосновена Математичка 
гимназија. Иза ње су Рачунарска гимназија из Београда,  Гимназија "Светозар Марковић" из 
Ниша и Гимназија “Јован Јовановић Змај” из Новог Сада. Укупан број освојених златних, 
сребрних и бронзаних медаља, као и укупан број медаља за ове гимназије је: 
 

 школа место злато сребро бронза укупно 

1. Математичка гимназија Београд 1 4 6 11 
2. Рачунарска гимназија Београд 

  
1 1 

3. Гимназија "Светозар Марковић" Ниш 
  

1 1 
4. Гимназија "Ј. J.Змај" Нови Сад 

  
1 1 

 
 
Остатак листе, као и појединачне листе по школама за математику, физику и информатику дат је 
на почетној страни сајта: www.rg.edu.rs 


