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ЗАВРШЕНА 20. ЛЕТЊА КОНФЕРЕНЦИЈА 
МЕЂУНАРОДНОГ МАТЕМАТИЧКОГ ТУРНИРА ГРАДОВА - 2008. 

Још један успех младих математичара Србије 
 

         После Међународне математичке 
олимпијаде, најважније математичко 
такмичење у свету је Међународни 
математички Турнир градова (одржава 
се већ 29 година). 

          Током школске 2007/2008. године 
одржане су четири етапе тог такмичења, у 
којима су учествовали ученици из oкo 100 
градова из целог света (9.000-10.000 
ученика, углавном средњошколаца), а 
пета етапа је тзв. Летња конференција 
Међународног математичког турнира 
градова - својеврсно финале, као веома 
успела комбинација истраживања и 
такмичења, па зато и траје 8-9 дана. На 
летњу математичку конференцију позива 
се  из целог света свега око 100 учесника: 
60-70 ученика (који су у перетходним 

фазама Турнира градова постигли најбоље резултате), 20 чланова Жирија и неколико професора-
пратилаца.  

       Овогодишња Летња конференција (финале), 20. по реду, одржана је од 1 до 9. августа 2008. 
године Русији (град Мендељејево, недалеко од Москве).  
          На овој специфичној истраживачко-такмичарској манифестацији, по позиву Организационог 
обора Турнира градова (са седиштем у Москви), овог пута учествовало је 7 ученика из  Србије 
(највише до сада): Душан Милијанчевић, Лука Милићевић, Теодор фон Бург,  Стеван Гајовић,  
Вукашин Стојисављевић, Александар Васиљковић и Филип Живановић. Сви су из Математичке 
гимназије у Београду, а уз то (осим Теодора фон Бурга) и полазници курса-припрема током целе 
школске године у оквиру специјалне "Архимедесове" Олимпијске групе (у којој су неки и по неко-
лико година). Ово је десето и можда најуспешније учешће ученика Београда на летњим конферен-
цијама Турнира градова. Такође, ово је била и једна од наших најмлађих екипа (ученици 1. и 2. раз-
реда гимназије, осим Т. Бурга који је ученик 8. разреда ОШ при МГ). 

         Наши представници су на овогодишњој Летњој конфренецији Турнира градова постигли одличне 
резултате. Сви су добили награде (гомиле књига) са одговарајућом дипломом за успех у решавању 
одређених математичких проблема (а било је шест тема) са више десетина захтева-задатака у 
сваком, али су Душан Милијанчевић и Лука Милићевић отишли понајдаље и остварили максимални 
резултат у решавању датог проблема са тридесетак задатака, што су такође постигли наш Теодор 
фон Бург и Џонатан С. Чанг из Канаде (играјући се као од шале са Рубиковом коцком и проблемима 
око ње). 

          Ништа необично. Овакви резултати су и очекивани, јер су у екипи била чак четири ученика који 
су освојили медаље (једну златну и три сребрне) на Међународној математичкој олимпијади, која је 
одржана средином јула у Шпанији.  

       Наша екипа се управо вратила из Русије. 

       Организатор овог Турнира у Београду (4 фазе током школске године) и пута  у Русију на Летњу 
конференцију,  као и претходних девет година, био је Клуб младих математичара "Архимедес" из 
Београда. Стручни руководилац екипе био је проф. др Милош Арсеновић са Математичког факултета 
у Београду, а екипу су пратили професори-консултанти Драгана Стошић-Миљковић и Богољуб 
Маринковић (председник Организационмиг одбора Турнира за град Београд).   /Овај пасус се, по 
правилу, у медијима изоставља, а без тога не би било ни учешће Србије на Турниру, ни поменутих успеха. 
Београд је један од ретких градова који није финансијски помагао учешће својих ученика на овом великом 
такмичењу /.  



      O Me|unarodnom matemati~kom Turniru gradova i letwim konferencijama Turnira gradova  

vi{e se mo`e saznati  na internet adresi: www.turgor.ru,  као и na na{em sajtu www. 

arhimedes.co.yu  i  такође u "Arhimedesu", tel. (011) 3245-382. 
                                                              

                                                               За  КММ "АРХИМЕДЕС" : 
                                                        Богољуб Маринковић, професор 
                                                     (председник  Организационог комитета 
                                                          Турнира градова за град Београд) 
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