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Рачунарска гимназија настала је из потребе да се у пракси спроведе
идеја о конкретном, савременом и потребном занимању у оквиру
средњошколског образовања. Међутим, својим програмом и својом
концепцијом, школа је тежила да буде препознатљива образовна ин
ституција оуниверзиеско образовања. Идеја и сама реализација
оснивања приватне школе носи многобројне тешкоће, предрасуде о
приватном школству, као и техничке проблеме. Али сви ови изазови,
као и оправданост и потреба за оваквом школом, носили су своју снагу
и задовољство изборити се и остварити нешто што ће потврдити
оправданост у сваком погледу. Указано поверење да школа почне са
радом 2005. године наметнуло је огромну одговорност и обавезу да се
у пракси докаже да оваква школа има не само своју будућност, већ да
може да утиче на будућност како приватног, тако и државног школ
ског образовног система. Та будућност, као и реалност постојања ове
школе, доноси нов квалитет и ствара нове вредности у складу са сав
ременим потребама, не само нашег друштва, него читавих европских
и светских образовних стандарда. Ове вредности препознао је и наш
оснивач, фирма CET (Computer Equipment and Trade) и закорачио у
свет средњошколског образовања.
С правом можемо и морамо поставити питање како настаје или како
„направити” школу посебног образовног профила. Јасни циљеви и
врло конкретно сагледавање потреба у постојећем образовном си
стему били су иницијална мотивација да се упустимо у формирање
овакве школе. Уочили смо да у нашем образовном систему недостаје
школа која би образовала ново занимање у оквиру информатике
и програмирања; затим уочена је тенденција и кретање целокупног
друштвеног развитка који неминовно иде ка уклапању у европске и
светске трендове развоја средњошколског образовања. Уколико же
лимо да тај напредак у области рачунарства и информатике буде на
квалитетном нивоу, неопходно је отварање средње школе која ће обра
зовати кадрове из те области. У свом елаборату Рачунарска гимназија
је детаљно, аргументовано и професионално осмислила наставне планове и програме за стицање образовања обдарених ученика у овој
струци. Такође, истакао се стручни профил и врста стручне спреме
коју наставници и стручни сарадници морају да имају да би уопште
били део наставног кадра у оваквој школи. И коначно, водило се ра
чуна о простору, опреми и наставним средствима који су у складу са
профилом ове школе.

Увод у монографију

У доношењу програма за овај тип школе узело се у обзир и детаљно
размотрило образовање из рачунарства и информатике у свету; са
гледало се образовање из рачунарства и информатике у Србији, али
надасве друштвена оправданост оснивања оваквог типа средње школе
у оквиру гимназијског образовања код нас.
И, коначно, Рачунарска гимназија добила је дозволу за рад и тиме
постала прва информатичка гимназија у Србији и једина у Београду
која oмогућава ученицима да, поред темељног општег образовања,
стекну и стручна знања и вештине из области информатичке
технологије.

Кнезa Михаила 6, Београд
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Матуранти – генерација 2013.

Матуранти – генерација 2014.

Генерације ученика

8 *

Десет година Рачунарске гимназије

Бранислав Ђурђевац, директор Рачунарске гимназије
Од самог оснивања гимназије па до данас на њеном челу се
налази Бранислав Ђурђевац, професор математике. Зато и
не изненађује податак да је под његовим вођством пружена
велика подршка младим информатичарима, у виду сти
пендирања њиховог школовања у Рачунарској гимназији.
„Наш циљ је да талентовану децу препознамо, мотивишемо
и пружимо управо оно што од нас и очекују: врхунско об
разовање, врхунске услове рада, врхунске професоре. Ми
смо организатори разних информатичких догађаја, а по
себно смо поносни на чињеницу да смо 2007. године ор
ганизатовали Прву јуниорску балканску информатичку
олимпијаду у Беогаду.” – истиче први човек Рачунарске
гимназије.

Бранислав Ђурђевац
ирекор

Генерација 2009.
Разредни старешина:
мр Бранислава Бајковић Лазаревић
1. Филип Абрамовић		
2. Јелена Антић, ђак генерације, стипендиста
3. Филип Живковић, стипендиста
4. Марко Јовановић
5. Александар Јовановић, стипендиста
6. Вељко Ковачевић
7. Стана Обренић
8. Соња Рајовић
9. Стефан Станимировић
10. Немања Суботић
11. Тамара Ћешић, стипендиста

Бранислава
Бајковић‑Лазаревић
разрени сарешина

Генерације ученика
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Матуранти Рачунарске гимназије – генерација 2009.

Филип Абрамовић

Јелена Антић

Филип Живковић

Марко Јовановић

Александар Јовановић

Вељко Ковачевић

Стана Обренић

Соња Рајовић

Стефан Станимировић

Немања Суботић

Тамара Ћешић
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Генерација 2010.
Разредни старешина: Мијодраг Ђуришић
1. Катарина Боровина		
2. Вукашин Вукоје		
3. Милош Дикић		
4. Предраг Игњатовић, стипендиста
5. Марија Јанковић, стипендиста
6. Ђорђе Јовановић, стипендиста
7. Стефан Кржић		
8. Срђан Кривокапић, стипендиста
9. Љубиша Милошевић, стипендиста
10. Немања Нешић
11. Маја Прокин
12. Угљеша Стојановић, ђак генерације, стипендиста
13. Милош Стојковић
14. Момчило Стојковић
15. Јелена Стојковић, стипендиста
16. Ана Тришовић, стипендиста
17. Ева Туба, стипендиста
18. Милутин Чумић

Мијодраг Ђуришић
разрени сарешина

Генерације ученика
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Катарина Боровина

Вукашин Вукоје

Милош Дикић

Предраг Игњатовић

Марија Јанковић

Ђорђе Јовановић

Стефан Кржић

Срђан Кривокапић

Љубиша Милошевић

Немања Нешић

Маја Прокин

Угљеша Стојановић

Милош Стојковић

Момчило Стојковић

Јелена Стојковић

Ана Тришовић

Ева Туба

Милутин Чумић
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Генерација 2011.
Разредни старешина: Душа Вуковић
1. Дамјан Дакић, стипендиста
2. Иван Ђорђевић, стипендиста
3. Андреј Златков
4. Марко Јованић, стипендиста
5. Никола Крстић
6. Андријана Крчмар
7. Александра Кукрка
8. Стефан Кучевић
9. Владимир Николић
10. Огњен Предић
11. Ања Радојевић
12. Ана Сатарић
13. Милан Спасић, ђак генерације, стипендиста
14. Лука Хамза
15. Душан Шпановић

Душа Вуковић
разрени сарешина

Генерације ученика
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Дамјан Дакић

Иван Ђорђевић

Андреј Златков

Марко Јованић

Никола Крстић

Андријана Крчмар

Александра Кукрка

Стефан Кучевић

Владимир Николић

Огњен Предић

Ања Радојевић

Ана Сатарић

Милан Спасић

Лука Хамза

Душан Шпановић
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Генерација 2012.
Разредни старешина: Станка Матковић
1. Никола Алексић
2. Немања Богдановић
3. Ненад Васић, ђак генерације, стипендиста
4. Никола Витасовић
5. Марко Вуковић, стипендиста
6. Сергеј Гривцов, стипендиста
7. Петар Дрндаревић
8. Милош Јaпуровић
9. Стефан Јоксић
10. Леон Лукић
11. Никола Maлуцковић
12. Тина Мијаиловић
13. Стеван Миличић, стипендиста
14. Петар Милошевић
15. Филип Нововић
16. Иван Орбовић
17. Владета Путниковић
18. Марко Стакић
19. Игор Ћирић

Станка Матковић
разрени сарешина

Генерације ученика
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Никола Алексић

Немања Богдановић

Ненад Васић

Никола Витасовић

Марко Вуковић

Сергеј Гривцов

Петар Дрндаревић

Милош Јепуровић

Стефан Јоксић

Леон Лукић

Никола Малуцковић

Тина Мијаиловић

Стеван Миличић

Петар Милошевић

Филип Нововић

Иван Орбовић

Владета Путниковић

Марко Стакић

Игор Ћирић
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Генерација 2013.
Разредни старешина: др Филип Марић
1. Владимир Васић
2. Стефан Вујошевић
3. Вук Гавриловић
4. Дарко Голубовић
5. Димитрије Грачанац
6. Димитрије Ђерић
7. Вукашин Ђукетић
8. Томислав Joвановић
9. Растко Јовић
10. Стефани Кецман
11. Петар Кукољ
12. Лука Лопушина
13. Душан Максимовић
14. Ана Марковић, стипендиста
15. Бојан Мартиновић
16. Филип Матовић
17. Игор Мијатовић
18. Никола Рајков
19. Бојана Ранковић, ђак генерације, стипендиста
20. Никола Симић, стипендиста
21. Марко Стојадинов
22. Александар Томић
23. Лазар Травица
24. Милутин Церовић

Филип Марић
разрени сарешина

Генерације ученика

*
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Владимир Васић

Стефан Вујошевић

Вук Гавриловић

Дарко Голубовић

Димитрије Грачанац

Димитрије Ђерић

Вукашин Ђукетић

Томислав Јовановић

Растко Јовић

Стефани Кецман

Петар Кукољ

Лука Лопушина

Душан Максимовић

Ана Марковић

Бојан Мартиновић

Филип Матовић

Игор Мијатовић

Никола Рајков

Бојана Ранковић

Никола Симић

Марко Стојадинов

Александар Томић

Лазар Травица

Милутин Церовић
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Генерација 2014.
Разредни старешина: Мијодраг Ђуришић
1. Божидар Антић
2. Алекса Богетић
3. Милош Вишњић
4. Никола Војиновић
5. Андреј Горњак
6. Ана Грковић
7. Иван Дрецун, стипендиста
8. Бранко Јеремић
9. Алекса Јовановић
10. Владислав Јокановић
11. Ђорђије Кораћ
12. Коста Миловановић
13. Његован Миловић
14. Ђорђе Петровић
15. Вукашин Петровић
16. Душан Попадић, ђак генерације, стипендиста
17. Алекса Рајић
18. Јован Ромчевић
19. Филип Савић
20. Марко Стеванковић
21. Марко Ћетковић
22. Богдан Хабић

Мијодраг Ђуришић
разрени сарешина

Генерације ученика
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Божидар Антић

Алекса Богетић

Милош Вишњић

Никола Војиновић

Андреј Горњак

Ана Грковић

Иван Дрецун

Бранко Јеремић

Алекса Јовановић

Владислав Јокановић

Ђорђије Кораћ

Коста Миловановић

Његован Миловић

Ђорђе Петровић

Вукашин Петровић

Душан Попадић

Алекса Рајић

Јован Ромчевић

Филип Савић

Марко Стеванковић

Марко Ћетковић

Богдан Хабић
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Матуранти – генерација 2012.

Екскурзија 2013.

Награде
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Успеси ученика Рачунарске гимназије
Иако постоји од 2005. године, Рачунарска гимназија успела је да привуче тален
товане основце и успешно је наставила да развија њихова знања и способности.
Поносни смо на наше ученике који се истичу талентом, знањем и радом. Резултати
нашег, а пре свега њиховог труда, јесу бројни успеси које су наши гимназијалци
постигли на такмичењима на свим нивоима. И даље ћемо улагати максимум како
бисмо их подржали на њиховом путу ка успеху!

Име и презиме

Разред

Школска година 2013/2014.

Дејана Мандић

I

Мара Болић
Душан Попадић
Иван Дрецун
Петар Колић
Никола Тасић
Михаило Булајић

I
IV
IV
II
II
II

СРПСКА
ОЛИМПИЈАДА
информ.

ДРЖАВНО

физика

математ.

информатика

ОКРУЖНО
физика

2. нагр. Б
похвала
3. нагр.

похвала, Б
2. нагр. Б
2. нагр. Б

математ.

информатика

физика

3. нагр. А
3. нагр. А

4. место, Б
7. место, Б
9. место, Б
2. место, Б

8. место, Б
похвала
похвала

2. нагр. Б
3. нагр. Б
похвала
похвала

22. место, Б
1. место, Б
1. место, Б

2. нагр. А

Име и презиме
Михаило Булајић
Никола Тасић
Ана Жегарац
Војин Пуповац
Немања Гранић
Иван Дрецун
Душан Попадић
Никола Симић
Бојана Ранковић
Бојан Мартиновић
Филип Стаменковић
Петар Полић

Разред

Школска година 2012/2013.

I
I
II
II
II
III
III
IV
IV
IV
I
I

СРПСКА
ОЛИМПИЈАДА
информатика

ДРЖАВНО
математика

информатика

2. награда, Б

физика
2. награда
3. награда
3. награда

2. награда, Б

10. место

ОКРУЖНО

3. награда, А
3. награда

похвала, Б

2. награда
3. награда

математика
14. место, Б
31. место, Б
3. место, Б

информатика

48. место, А
2. место, Б
23. место, Б
4. место, Б
11. место, Б
15. место, Б

физика
31. место
20. место
55. место
43. место

17. место, А
39. место
21. место
43. место
7. место

Награде

*

Име и презиме
Ана Жегарац
Војин Пуповац
Душан Попадић
Иван Дрецун
Марко Стеванковић
Томислав Јовановић
Бојана Ранковић
Ана Марковић
Стеван Миличић
Ненад Васић
Сергеј Гривцов
Марко Вуковић

Разред

Школска година 2011/2012.

I
I
II
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
IV

СРПСКА
ОЛИМПИЈАДА
информ. физика

ДРЖАВНО
математика
3. награда, Б

информ.

2. награда, Б
похвала, Б
похвала, Б
3. награда, Б
2. награда, Б

3. нагр.

похвала

ОКРУЖНО
физика
2. награда
3. награда
2. награда

похвала
3. нагр. A 3. награда
2. нагр. A 2. награда

математика
2. место, Б
1. место, Б
9. место, Б
10. место, Б
1. место, Б
3. место, Б

информ.

8. место, A

5. место, A
6. место, Б 3. место, A
14. место, A
10. место, Б 18. место, A

СРПСКА
ОЛИМПИЈАДА
информатика

ДРЖАВНО

математика
8. место, Б

I

11. место, Б

I
I
I
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
IV

Име и презиме
Бојана Ранковић

II

математика

информатика

ОКРУЖНО

I

Разр.

Александар Дорник
Василије
Владисављевић
Душан Попадић
Иван Дрецун
Павле Лукић
Ана Марковић
Бојан Мартиновић
Бојана Ранковић
Лука Лопушина
Никола Симић
Томислав Јовановић
Марко Вуковић
Марко Стакић
Ненад Васић
Сергеј Гривцов
Стеван Миличић
Марко Јованић

Разред

Школска година 2010/2011.
Име и презиме

физика

2. награда, Б
похвала, Б
похвала
похвала

3. награда, Б

3. награда

2. награда, Б
3. награда, Б
похвала, Б

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
државно
окружно
II награда
II награда

3. награда, A

похвала
3. награда

6. место, Б
2. место, Б
2. место, Б
9. место, Б
11. место, Б
1. место, Б
12. место, Б
4. место, Б
5. место, Б
3. место, Б
15. место, Б
6. место, А
9. место, Б
5. место, Б

физика
7. место
22. место
16. место

физика

22. место
29. место

26. место
30. место
22. место

12. место
24. место
21. место
11. место

23
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Десет година Рачунарске гимназије

Име и презиме

I
I
I
I
II
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV

Име и презиме

Разред

Томислав Јовановић
Ана Марковић
Бојана Ранковић
Никола Симић
Васић Ненад
Миличић Стеван
Сергеј Гривцов
Александра Тривунац
Марко Јованић
Радојевић Ања
Јовановић Ђорђе
Кривокапић Срђан
Угљеша Стојановић
Јанковић Марија
Стојковић Јелена

Разред

Школска година 2009/2010.

Бојана Ранковић

I

ИНТЕРНАЦИОН.
ОЛИМПИЈАДА
физика

СРПСКА ОЛИМПИЈАДА

ДРЖАВНО

инфор. матем. физика матем.

ОКРУЖНО

инфор. физика математ. информат. физика

II наг. Б
II наг. Б

III наг.
III наг.

III наг. Б
I наг. Б

II наг. Б

бронза

III наг.

III наг.

II наг.
III наг.

II наг. Б
III наг. A II наг. A
II наг. Б
II наг. Б

II наг.
III наг.
III наг.

5. мес. Б
6. мес. Б
10. мес. Б
10. мес. Б
2. мес. Б
5. мес. Б
7. мес. Б
6. мес. Б
9. мес. Б
8. мес. Б
5. мес. Б
5. мес. Б
5. мес. А
3. мес. Б
1. мес. Б

6. мес. Б
8. мес.
2. мес. Б
10. мес. А

8. мес. А
11. мес. А
6. мес. А
12. мес. А

11. мес.

3. мес.
17. мес.
23. мес.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
државно
II награда

окружно
II награда

Име и презиме
Вуковић Марко
Васић Ненад
Миличић Стеван
Стакић Марко
Орбовић Иван
Александра Тривунац
Милан Спасић
Марко Јованић
Радојевић Ања
Крстић Никола
Јовановић Ђорђе
Кривокапић Срђан
Тришовић Ана

Разред

Школска година 2008/2009.

I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III

ИНТЕРНАЦИОН.
СРПСКА ОЛИМПИЈАДА
ДРЖАВНО
ОЛИМПИЈАДА
инфор. физика инфор. матем. физика матем. инфор. физика
I наг. Б
III наг. Б

III наг.

III наг. Б

II наг. Б
III наг. Б

I наг.

II наг.

ОКРУЖНО
математ. информ. физика
5. мес. Б 17. мес. Б
6. мес. Б 4. мес. Б
6. мес. Б 8. мес. Б
15. мес. Б
13. мес. Б 11. мес. Б
4. мес. Б
2. мес. Б
1. мес. Б
6. мес. Б
9. мес. Б
13. мес. Б 5. мес. А
4. мес. Б
10. мес. Б

Награде

Угљеша Стојановић
Јанковић Марија
Стојковић Јелена
Игњатовић Предраг
Антић Јелена
Живковић Филип

ИНТЕРНАЦИОН.
СРПСКА ОЛИМПИЈАДА
ОЛИМПИЈАДА
инфор. физика инфор. матем. физика
III бронза бронза I наг. III наг.
I наг.
III
III
III
IV
IV
III наг.

Разред

Име и презиме

*

ДРЖАВНО

ОКРУЖНО

матем. инфор. физика
III наг. А I наг. А III наг.
III наг. Б
III наг.
I наг. Б
I наг.

математ. информ. физика
3. мес. А 1. мес. А 1. мес.
6. мес. Б
13. мес.
2. мес. Б
10. мес.
12. мес. Б
4. мес. Б
7. мес. Б 17. мес. A

I наг. Б
III наг. Б II наг. А

Александра Тривунац

Разред

Школска година 2007/2008.
Име и презиме

ИНТЕРНАЦИОН.
ОЛИМПИЈАДА
физика

СРПСКА
ОЛИМПИЈАДА
матем. инфор.

25

ДРЖАВНО
матем.

инфор.

ОКРУЖНО
физика

I

Милан Спасић
I
3. наг. Б
Марко Јованић
I
Дакић Дамјан
I
Ђорђевић Иван
I
Обреновић Милорад
I
Ђорђевић Никола
I
Јовановић Ђорђе
II
3. наг. Б
Кривокапић Срђан
II
Угљеша Стојановић
II
бронза
III наг.
1. мес. 2. наг. А
Јанковић Марија
II
Стојковић Јелена
II
1. наг. Б
Живковић Филип
III
13. мес. 1. наг. Б
Марија Јанковић, III награда на Републичком такмичењу из астрономије

матем.

инфор.

физика

1. мес. Б 12. мес. Б
3. наг.
11. мес. Б

1. наг.
3. наг.
2. наг. А

2. наг. А

1. наг.
2. наг.
1. наг.

4. мес. Б 14. мес. Б
4. мес. Б
9. мес. Б
13. мес. Б
15. мес. Б

6. мес.

19. мес.
4. мес. Б
5. мес. Б
A
5. мес. Б
1. мес. Б
2. мес. Б

3. мес. Б
6. мес. А

11. мес.
1. мес.

4. мес. А

26 *

Десет година Рачунарске гимназије

Име и презиме
Угљеша Стојановић
Срђан Кривокапић
Јелена Стојковић
Ђорђе Јовановић
Љубиша Милошевић
Предраг Игњатовић
Ана Тришовић
Ева Туба
Марија Јанковић
Јелена Антић
Филип Живковић
Татјана Николић

Разред

Школска година 2006/2007.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА
ОЛИМПИЈАДА
научна
сребро

СРПСКА
ДРЖАВНО
ОЛИМПИЈАДА
информатика математика физика
9. мес.
3. наг., А
1. наг.

20. мес.

1. наг., Б
3. наг., Б

3. наг.

3. наг., Б
3. наг., Б
1. наг., Б
3. наг., Б

3. наг.

Име и презиме

Разред

Школска година 2005/2006.

Јелена Антић
Филип Живковић
Татјана Николић

I
I
I

Екскурзија 2014.

ДРЖАВНО
математика
2. награда, Б
2. награда, Б

ОКРУЖНО

физика

математика
1. награда, Б

физика

2. награда

2. награда, Б

1. награда

1. наг.

ОКРУЖНО
математика
1. мес. А

информатика
10. мес. А

1. мес. Б
4. мес. Б

5. мес. Б

3. мес. Б
1. мес. Б
2. мес. Б
3. мес. Б

физика
1. наг.
3. наг.
1. наг.
1. наг.
2. наг.
3. наг.
3. наг.
похвала
2. наг.

1. мес. Б
2. наг.

Поглед на Рачунарску
гимназију из угла
наставника и ученика
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Десет година Рачунарске гимназије

Наташа Чалуковић, професор физике
Мислим да је Рачунарска гимназија у Београду једна од најбољих гимназија у
Србији. Највећи допринос томе даје атмосфера у школи, другарство међу учени
цима, међусобно поверење и пријатељски односи између ученика и професора.
Таква атмосфера омогућава да се реализују изванредни наставни планови и про
грами и да сваки ученик напредује у стручном погледу. И још важније, да се сваки
ученик развија у свестрану и одговорну личност.
Поносна сам што сам део Рачунарске гимназије и захвална што сам имала при
лике да упознам толико драгих младих људи и учествујем у њиховом одрастању.

Мирјана Мићић, професор српског језика
Први часови и први сусрет са ученицима Рачунарске гимназије били су кон
фузни и непредвидљиви. Била сам под притиском како предмет, српски језик
и књижевност, у оваквом типу школе и са ученицима који своју информатичку
вештину претварају врло често у једини вид комуникације са свима око себе.
Ја, информатички неписмена, требало је да их научим језичкој писмености и да
их уведем у свет књижевног дела које изискује време, стрпљење и знање. Нисам
смела да их упитам да ли воле да читају или коју су последњу књигу прочитали.
Сва ова питања, већ у мојој глави била су смешна и сувишна. Шта урадити...
Носило је Хамлетовску дилему „Бити или не бити”, слушати себе на часу а уче
нике оставити на миру, или наћи пут до њиховог срца и интересовања. Мислим
да сам у томе успела. Учионице су нам постали околни музеји, посетили смо све
изложбе у нашем непосредном окружењу и коначно радили на ђачком часопису,
јасно у електронској форми.

Никола Тасић, ученик трећег разредa школске 2014/2015.
Морам признати да сам био прилично забринут када сам дошао на први час.
Нисам познавао никога, имао сам минимално искуство из информатике а и неки
од професора деловали су застрашујуће. Сада, са становишта једног трећака,
схватам колика је та забринутост била неоснована. Странци од првог дана сада су
најбољи пријатељи, неко са ким могу да се идентификујем, а професори „бауци”
постали су више од пријатеља, стална подршка и део нашег успеха.
Погрешно би било рећи да и ова а и било која друга школа, може научити човека
који не жели да буде научен, као и да је самосталан рад непотребан. Међутим,
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моја школа, Рачунарска гимназија, дефинитивно је одлична прилика за оне који
желе да уплове у прави и користан свет информатике.

Јелена Антић, ученик генерације 2009.
Добро познату премису да је „најлепше ђачко доба” могу и ја потврдити после
четири године проведене у Рачунарској гимназији. Иако је то била за све нас, и
професоре и ученике, нова средина, брзо смо функционисали као складна по
родица. Са много радости и ентузијазма, уз изузетне стручне, педагошке, али и
хумане и емпатске односе са нашим професорима, савладавали смо успешно све
школске обавезе, али имали и времена за такмичења, дружења и хобије.
Знања и вештине којима сам овладала у РГ, наставила сам да надограђујем на
oдсeку за Сoфтвeрскo инжeњeрствo на Електротехничком факултету у Београду,
који сам завршила као студент генерације, са просечном оценом 10.0, а потом и
на мастер студијама на одсеку Computer science на École Polytechnique Fèdèrale
de Lausanne у Швајцарској. Обављајући стручну праксу у компанији „Nordeus” у
Београду и тренутно у компанији „Google” у Цириху, могу заиста потврдити да је
одлука да упишем и завршим Рaчунарску гимназију, била права одлука.
С поносом истичем да сам била ђак прве генерације ученика Рачунарске гим
назије, као и да је моје позитивно искуство било мотив другима да упишу ову
школу. Многа другарства из РГ трају и данас, а радујем се сваком сусрету гене
рације и виђењу драгих професора, којима дугујем велику захвалност, како за
стручни, тако и животни пут.

Бојана Ранковић, ученик генерације 2013.
И ша ми је Рачунарска имназија онела?
Праве пријатеље. Љубав. Непроцењиво искуство. Незаборавне успомене.
Обећавајућу будућност.
А шо смо се ако брзо расали?
Не знам. Људи су програмирани да наставе даље, да јуре кроз циклусе и по
стављају нове услове, да уводе нове променљиве и мењају лоше кодове, све зарад
што лепшег цртежа на форми живота. А цртеж који смо створили заједничким
снагама кроз цео период школовања са целим колективом, онај је који се држи
на зиду најлепших успомена.
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Десет година Рачунарске гимназије

Тамара Ћешић, ученик 2009. генерације
И тако, ево загазили смо овом 2015. годином, сутра устајем за посао, радим као
C# developer, има више од две године. Завршили смо гимназију те 2009., успешно,
привели то једно поглавље крају и свако наставио својим путем. Ја сам уписала
Факултет организационих наука – одсек Информациони системи и технологије.
Све што сам научила у гимназији много ми је олакшало разумевање и савлада
вање испита са којима сам се сусрела. Успешно сам завршила факултет, а потом
и мастер студије, са доста високим оценама. Мноштво пројеката и пут којим сам
ишла до тога да заволим програмирање довели су ме овде где сам сада и јако сам
задовољна због тога, а захвалност свакако дугујем и професорима Рачунарске
гимназије који су ме подстакли да не одустајем.
Летос смо обележили 5 година матуре и тежимо да останемо у контакту. Многа
пријатељства су чврста и сигурно за цео живот, а свакако се обрадујемо једни
другима. Сваки сусрет или контакт са професорима и даље нам је подједнако
драг.
Били смо прва генерација и поносна сам на то, поносна сам на оно што сам нау
чила од професора и оно што смо научили једни од других, и при том не мислим
само на стручно знање које су нам пренели, већ и на праве вредности које смо
заједно неговали.

Иван Дрецун и Душан Попадић – ученици 2014. генерације
Док друге школе уписују различита деца са рaзличитим жељама, интересовањима
и плановима у Рачунарској гимназији смо се некако сви окупили око истих ствари
које нас занимају. Разлог томе је што ову школу не уписују они који не знају шта
желе или они који не могу да упишу ништа друго, већ је уписују они који тачно
знају шта их занима. Овакво стање ствари уз одличан професорски кадар ствара
ситуацију идеалну за рад и учење, а то је и највећа предност ове школе. Сви наши
професори имају, поред неоспорне стручности, изузетну вољу и жељу да нас на
уче свему, чак и изван редовног градива. Често смо имали прилику да, од наших
другара из других београдских средњих школа, током претходне четири године
чујемо како их професори терају да уче градиво напамет, неправедно оцењују,
неће да им објасне или прескачу битно градиво. Нама се то никада није догодило
ни од једног професора ни на једном предмету, био он у нашој школи међу струч
нима или не. Поред одличног знања из нама кључних предмета, ми смо и из свих
осталих, општеобразовних, добили и више него добру подлогу. То су и показали
наши другари који успешно студирају изван програмерске струке. Из личног
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искуства слободно можемо рећи да Рачунарска гимназија полако али сигурно
руши стереотипе о приватним образовним установама у Србији.
Рачунарска гимназија је стварно добра школа чији се запослени брину о својим
ученицима и то не само кад је учење у питању. Знање које смо понели из средње
школе нам је омогућило да упишемо жељене факултете, а некима од нас је донело
већ и прве послове. Многи наши вршњаци нису били задовољни својим шко
лама, али нас двојица са захвалношћу можемо рећи да је Рачунарска гимназија
учинила много за нас.

Екскурзија 2013.
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Ученици Рачунарске гимназије нису успешни само из природних наука, велике
успехе постижу и као активни спортисти (пливање, одбојка, рукомет, кошарка),
али им и школа пружа могућност да се искажу и у другим областима. Тако су
наши ученици дали свој печат и у драмској, музичкој, гејминг, шаховској и но
винарској секцији. Неки од њих су програмери на послу, али и песници у души.

ПРАЗНИНА – Тамара Ћешић
Чујем речи, али не оиру о мене,
као а је неко у а сречи
а се робуе усомене..
Ое сознајем свелос ана,
виим лица, али сва су ми срана...
Осећам близину,
али неознае особе,
неко сранца
и иам се ша раим у са њим,
иако он за мене ресавља само још
јено незнанца...
Све ми је ако алеко,
ако срано и неознао,
као а ми фали неко,
а враи сећања,
неко ко ће можа
робуии и нека осећања...
У мојој лави се јавља наа,
а је а особа можа баш ова оре
мене,
али не осећам никакву блискос,
јер сранац је и аље сранац,
и свака наа у мени вене,
убрзо све у воу аа...
Ое на очеку,
ело ми је у, а у лави разнина
у неознаом бар аом ознао
ражим,

ок ме с овим свеом веже само велика
аљина,
само на нова иања наилазим,
ал' ооворе не роналазим...
Траам,
за нечим,
а не знам ша је о,
можа само желим а ронађем себе,
можа сам ја о нешо...
Не знам како је ошло о ово,
о ове разнине у мени,
не знам ша се ооило,
не знам а ли је болело,
ни а ли ме је ооило...
Не знам како сам осела ове,
не знам ни разло зашо је ако,
не знам ни како а оем,
знам само а желим а обенем,
ал' не знам како...
Желим само а ова разнина из мене
несане,
а је исуне нека осећања –
ма каква она била,
желим а сознам исину –
ма колико ме ооила,
све бих ала а ово ресане,
а ниша у мени нешо осане...

Nаставни кадар Рачунарске
гимназије
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Nastavni kadar
2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Школске године

Стручно веће за рачунарство и информатику
мр Бранислава Бајковић
Лазаревић

професор рачунарства
и информатике





















Мијодраг Ђуришић

професор рачунарства
и информатике





















Станка Матковић

професор рачунарства
и информатике



















Душа Вуковић

професор рачунарства
и информатике

















проф др Душан Тошић

професор рачунарства
и информатике

















др Филип Марић

професор рачунарства
и информатике

















др Мирослав Марић

професор рачунарства
и информатике















Предраг Бујић

стручни сарадник















Марко Стевановић

стручни сарадник

Марија Живановић

стручни сарадник





Бранко Јовановић

стручни сарадник

др Драган Урошевић

професор рачунарства
и информатике

Угљеша Стојановић

стручни сарадник

Немања Трифуновић

стручни сарадник

Иван Дерцун

стручни сарадник



Душан Попадић

стручни сарадник



Сергеј Гривцoв

стручни сарадник

Синиша Лале

стручни сарадник

Ивана Ћосовић

стручни сарадник



Александар Илић

стручни сарадник































































Стручни актив за математику и физику
мр Срђан Огњановић

професор математике

спец Бранислав Ђурђевац

професор математике

др Миљан Кнежевић

професор математике

спец Ненад Лазаревић

професор математике

Мирјана Перовановић

професор математике

др Миливоје Лукић

професор математике








































































Nаставни кадар Рачунарске гимназије

*

35

2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Школске године
Марко Радовановић

професор математике



др Наташа Ђурђевац

професор математике



Никола Мијатовић





професор математике





Ана Ђурђевац

професор математике



проф др Мирјана Ђорић

професор математике



Наташа Чалуковић

професор физике















































































































Јовица Милисављевић

професор физике

др Бранислав Цветковић

професор физике

Делић Урош

стручни сарадник



Слободан Спремо

професор астрономије



Стручни актив за природне науке
Весна Алексић

професор хемије

Ивана Вуковић

професор хемије

Бранка Добрковић

професор биологије

Ана Тошић

професор биологије

Александар Билас

професор географије

Стефан Јанковић

професор географије

Војислав Ђурашиновић

професор географије




















Стручни актив за српски језик и књижевност и стране језике
проф др Вук Милатовић

професор српског
језика и књижевности

мр Слободанка Раковић

професор српског
језика и књижевности















Мирјана Мићић

професор српског
језика и књижевности















мр Гордана Зарић

професор енглеског
језика















Сања Барбулов

професор немачког
језика









Радојка Пилић

професор француског
језика



Татјана Шуковић

професор руског језика



Марија Баштић

професор енглеског
језика

Бранислав Ивановић

професор немачког
језика
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2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Школске године

Стручни актив за друштвене науке
др Александар Главник

професор историје

Катарина Стојановић

професор историје



Весна Марковић

професор психологије



мр Мирјана Репац

професор психологије

Милица Абрамовић

професор психологије

Синиша Митрић

професор филозофије

Весна Симић

професор уметности

Бојана Тодоровић

професор уметности

Владимир Прерадовић

стручни сарадник за
предмет уметност

Александар Локнер

стручни сарадник за
предмет уметност

проф др Драган
Мартиновић

професор физичког
васпитања

Милана Ивковић

професор верског
васпитања

мр Драган Ашковић

професор верског
васпитања

Нела Матић

професор грађанског
васпитања

Љиљана Бјеличић

професор грађанског
васпитања

Олга Даковић

професор грађанског
васпитања

Гордана Добросављевић

професор грађанског
васпитања










































































































































In memoriam
Душан Комненић и Вук Милатовић
Међу нама више нису колеге Душан Комненић и Вук Милатовић. Обојица су
творци идеје о настанку Рачунарске гимназије. Својим знањем, искуством, не
себичном вољом и радом допринели су стварању овакве школе као што је
Рачунарска гимназија. Требало је храбрости, поверења према идеји, сјајног
међуљудског односа са колегама који су од самог почетка у овој школи. Ценећи
њихов рад ценимо и себе. Оправданост њихове идеје јесте оправданост и нашег
рада.

300 разлога да
размишљамо о будућности
школe
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После десет година трајања, многих признања и награда које је школа стекла,
имамо право да говоримо о будућности ове школе. Навешћемо бар „триста добрих разлога” (колико је и освојених медаља на државним и међународним так
мичењима из информатике, математике, физике и астрономије) да себе сматрамо
лидером у информатичком образовању средњошколаца.
И даље ћемо се борити за углед и поштовање кроз приватно школство које
има своje местo у општем образовном систему. Приватно школство морало би
да носи већи степен квалитета, веће образовне могућности и да се прилагоди
модерним технологијама, које су природна потреба младих људи. Све то може да
буде и васпитно и педагошки осмишљено кроз начело добре и одговорне школе
која има довољно слуха и храбрости за време у коме се налазимо.
Школа ће задржати посебан пријемни испит који добро квалификује и диференцира талентоване ученике. Школа ће и даље организовати припремну наставу
за будуће ученике који се кроз једногодишње присуство у овој школи упознају са
нивоом потребног предзнања, неопходног за даље школовање у овој области.
Знање стечено у Рачунарској гимназији омогућиће, као и до сада, наставак школовања на свим домаћим и светским факултетима; такође ученици ће са стекну
тим знањем моћи да приступе процесу полагања за међународне професионалне
сертификате из области информационих технологија као што је сарадња са
компанијама Microsоft, Adobe, Cisco, Oracle и тест центрима VUE и Prometic.
Подстицаће се ученици да њихов успех буде запажен, и да могу да остваре стипендије које ће им омогућити бесплатно четворогодишње школовање.
Награђиваће се одличан успех, постигнути резултати на такмичењима и кон
курсима што ће све умањити школарину, или ће се добити стипендија. Тиме се
остварује и васпитни циљ да приватна школа није само део „родитељских могућ
ности” и финансијских привилегија, већ да то зависи од самог ученика, његовог
рада који се у овој школи запажа и награђује.
И даље ће се посебна пажња посвећивати такозваној „летњој пракси” која је тро
струко корисна и као практично искуство, али и као потенцијална могућност за
запослење, али и као финансијска олакшица за будући разред.
Не знамо колико ћемо имати храбрости и стрпљења, али и могућности, да ути
чемо на промену односа друштвене јавности према оваквом типу приватног
образовања. Сматрамо да смо неправедно занемарени, и да не буде претешка
реч – игнорисани, у свим успесима које ова школа постиже. Опстајемо снагом
своје воље, успесима који су неминовни, добрим кадром који нештедице себе
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улаже у овакав тип школе и не прави разлику између такозваног приватног
и државног образовања. Сви ти наши разлози, који просто дају право на будућност, мотивисани су примерима успеха наших ученика, добрим стручним
кадром, даљим усавршавањем наставних програма, радом у мањим групама које
добијају облик менторског рада и најнепосреднија интеракција између профе
сора и ђака, која се остварује у овој школи. Искуство ове школе не треба задржати
ипак у „скученом и ограниченом” простору јавности, већ школа може да буде
једна врста методичког центра за развој информатике и рачунарства у нашем
целокупном средњошколском систему, било приватном или државном.
Будућност Рачунарске гимназије на најбољи начин презентују и стварају већ
свршени ученици ове школе. Предузетнички тимови формирани су од бив
ших наших ученика и добар су пример да се посао не чека, већ да стечено знање
овог типа у оваквој школи може да буде полазна тачка независног и самосталног
рада. Тиме се мења однос према запослењу који је до сада искључиво зависио
од потреба „државе” или великих компанија. Такође, повезаност и непосредна
сарадња са Математичком гимназијом уродила је изванредним квалитетом на
обострану корист. Та сарадња ће се наставити кроз припрему за такмичења из
информатике, математике, физике. Досадашњи резултати наших ученика пот
врђују да су неправедно дискриминисани од стране Министарства просвете и
да све награде и постигнути резултати нису исто вредновани као код ученика
у „државним” школама. Нећемо одустати од плодоносне сарадње са школом
од националног и светског значаја, нити од борбе да наши ученици буду изјед
начени и вредновани са свим младим талентима које ова земља итекако има.
Подршку оправданости оваквог типа средње школе даје Рачунарски факултет.
Непосредна сарадња ће се развијати кроз праћење свих новина у информатици
и рачунарству као и прилагођавање потребама тржишту рада. И у будућности
не смемо да заборавимо „ко смо ми”. Средња школа која је прва информатичка
гимназија у Србији и Београду, која пружа темељно опште образовање али и
стицање савременог знања и вештина из области информационих технологија
и то уз помоћ предавача дугогодишњег искуства, како на професионалном, тако
и на педагошком плану. Такође, следићемо досадашњи пут шта ученици могу у
овој школи да науче: информатику, математику, физику, и да тако без проблема
упишу жељени факултет; стеченим знањем из информатике моћи ће да почну са
својим самосталним послом; а ако желе могу да се такмиче на међународним
такмичењима и олимпијадама и тиме ће наставити традицију освајања награда
и медаља и потврдити да нема никакве разлике између ђака „приватне школе”
и „државне школе” већ да је битан рад, таленат и стручни услови у стицању и
развијању знања.

Професори Рачунарске гимназије

Организација школе
Директор школе: спец Бранислав Ђурђевац
Секретар школе:

Никола Јаковљевић

Психолог школе:

мр Мирјана Репац

У организацији школе радили су:
Помоћник директора:
Душан Комненић
Саветник:
проф др Љубомир Протић

Секретари:
Јелена Иванов
Дијана Петровић
Гордана Добросављевић

Психолози школе:
Весна Марковић
Милица Аврамовић

Рачунарска гимназија
Кнеза Михаила 6/VI, Београд
www.rg.edu.rs

