
 
 Михајло Спорић (11.11.1997 - 07.11.2019.) 

 
У Лондону, 7. новембра, преминуо је наш млади колега 

Михајло Спорић, један од најбољих младих српских 

физичара. Михајло Спорић био је студент физике Тринити 

колеџа у Кембриџу, Велика Британија и добитник престижне 

награде за најбољег студента природних наука. Био је ђак 

Математичке гимназије, носилац дипломе „Вук Стефановић 

Караџић“, као и Светосавске награде. Освојио је многобројне 

награде на међународним такмичењима из области 

природних наука, међу којима је најзначајнија златна 

медаља на 47. Међународној олимпијади из физике одржаној у Цириху, Швајцарска, 2016. 

године. Студирао је Физички и Електротехнички факултет, а након прве године одлази на студије у 

Велику Британију. 

 

За све наставнике, сараднике и колеге, Михајло је од првог тренутка представљао откровење. 

Увек је био отворен за дискусију и пун нових идеја и интересантних питања која су се низала, а са 

друге стране пажљив слушалац који никада не потцењује туђе мишљење, стрпљив и са жељом да 

помогне. Сви су остајали опчињени невероватном комбинацијом харизме, духовитости, 

спонтаности, преданости, талента, несебичности и дружељубивости која се крила у њему. Његови 

успеси су још више наглашени чињеницом да је Михајло био јако скроман момак и да није волео 

да се експонира. Уживао је у свему што ради, од физике, преко одбојке, свирања клавира, трчања 

маратона, играња друштвених игара, писања песама, учења језика и путовања. Налазио је 

времена за све активности и био веома привржен и искрен пријатељ и сарадник.  

Његов осмех и позитивна енергија коју је доносио сваким својим покретом остаће заувек у нашим 

срцима. Част нам је и поносни смо што је био део наше заједнице.  

 

Друштво физичара Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Математичка 

гимназија покренули су иницијативу да се установи награда која ће носити име по нашем младом 

физичару Михајлу Спорићу. Награда ће се додељивати ученицима који су на крају средње школе 

остварили најбоље резултате на такмичењима из физике. 

 

 

Друштво физичара Србије 


