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ЈУ СШЦ „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“ МИЛИЋИ



Милутин Миланковић
(1879-1958)

 Родио се у Даљу, тадашња Аустроугарска, а у Осијеку је 
завршио гимназију

 Радио је у Бечу, a затим у Београду

 Школовао се у Бечу



Проналасци Милутина Миланковића

Канон осунчавања,

Миланковићеви циклуси,

Теорија ледених доба,

Ревидирани Jулијански календар.



Канон осунчавања



Миланковићеви циклуси



ТЕОРИЈА ЛЕДЕНИХ  ДОБА

 Милутин Миланковић је 
започео своја израчунавања,а 
посебну пажњу је поклонио 
климатским промјенама дуж 
паралела на сљедећим 
географским ширинама: 65°,70°
и 75° за протеклих 650 000 
година.

 Графичка изломљена линија је 
била готова 1923. године и 
одмах је објављена.



Земља у данашњем међуледеном добу



Земља у последњем леденом максимуму



Календар Милутина Миланковића

Један од најпрецизнијих календарских система 
икада осмишљених.

Заснива се на дужини земаљске године - вријеме 
које треба Земљи да заврши читаву орбиту око 
Сунца

Грешка од само двије секунде по години. 

Грегоријански календар, који данас користимо, 
има грешку од 27 секунди у години.

 Тачност овог календара лежи у начину на који се 
обрачунавају преступне године.



Календар Милутина Миланковића

• Најновијим мјерењима путовање Земље око 
Сунца траје тачно 365.242 дана.

• Календар Милутина Миланковића рачуна годину 
са 365 дана, 5 сати, 48 минута и 48 секунди

• Ово је за 2 секунде дуже од претходних мјерења и 
најприближније је трајању „земаљске године“. 

• Тачност календара произилази из начину раунања 
преступних година



Црвеном бојом су обиљежене 
преступне године
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• Према Миланковићевом календару, преступне су 
све године дјељиве са 4, са изузетком секуларних 
година које ће бити преступне само онда ако број 
њихових вјекова подјељен са 9 даје остатак 2 или 6 
(2000, 2400 итд.) .



Усвајање календара

• Пројекат Астрономског календара по нашем Милутину 
Миланковићу, усвојен је 1923. године у Цариграду на 
Свеправославном конгресу

Милутин 
Миланковић, 
крајње десно



Потреба за новим календаром



Свеправослави конгрес 1923. године

 Српска делегација је била за реформу календара,
 Основна идеја Миланковића била је да треба поштовати 

огромне напретке астрономске науке остварене после 
грегоријанске реформе (1584.године).

 Циљ је увођење тачног календара и покушај, преко 
Друштва народа, да се такав календар прихвати у цијелом 
свијету .

 Тај приједлог је прихваћен.
 Наша делегација је предложила да сабор ради у три 

комисије:
i. Канонској,
ii. Научној и 
iii. Практичној.

 Миланковић је био у научној.



Васељенски сабор

* Миланковић је заузео став:

* „Предложићу календар који је заснован на науци,а не 
на канонима. Осносно, створићу нови календар на 
строго научној бази и, према томе, астрономски је 
тачнији од Грегоријанског“ .

* „Покретни празници зависиће од датума Васкрса.

* Васкрс ће се славити прве недјеље послије пуног 
мјесеца након прољећне равнодневнице.  

* Васкршњи пун мјесец биће одређен астрономским 
прорачуном, чије ће мјерило бити меридијан  који 
пролази кроз куполу Христовог храма у Јерусалиму“ .



Васељенски сабор

• Према томе приједлогу, у читавом вијеку би само 
десет пута Васкрс код православних био недјељу 
дана раније него код осталих хришћана.

• У свих осталих 90 година,били би у истом дану и 
код једних и код других.

• „Таман довољно да маркира народну разлику 
између новог и грегоријанског календара“ 
говорио је Миланковић.



НАЈТАЧНИЈИ НА СВИЈЕТУ

►Разлика између Миланковићеве и 
земаљске године износи свега двије 
секунде годишње. 

►Да би се акумулирала разлика од 
једног дана,потребно је 43.200 година!

►Због тога је то најтачнији календар 
направљен у људској историји. 



Занимљивости о Милутину Милакновићу

× Отворен је Салон Милутина Миланковића,са великим 
портретом и нешто намјештаја које је користио научник 
одавно признат као један од најумнијих људи који је ходао 
Земљом.

× На позив Јована Цвијића, Михаила Петровића и Богдана 
Гавриловића, Миланковић је напустио уносни посао у Бечу 
и прихватио мјесто професора математике на 
Универзитету у Београду.

× Миланковић је само уз помоћ папира и оловке 
математички објаснио узроке, настанак и трајање ледених 
доба на Земљи, доказао везу између небеске механике и 
климе на Земљи.

× Постоји Булевар Милутина Миланковића у Новом 
Београду.



Булевар и салон Милутина 
Миланковића



Моје мишљење о календару

• Мислим да би много боље било да 
користимо календар Милутина 
Миланковића, зато што је најтачнији.

• Касни само двије секунде док 
Грегоријански касни 27 секунди. 

• Вјерујем да ће се једног дана користити 
календар Милутина Миланковића .

• Поносна сам што наша школа носи име 
једног оваквог великана



Корисни сајтови о Милутину Миланковићу

1. https://viralstat.com/yt/j26jFddDabw

2. https://agroekonomija.wordpress.com/2011/07/27/mil
utin-milankovic-kalendar/

3. https://lifehacker.rs/kalendarsko-pitanje-ili-jos-jedna-
jabuka-razdora/

4. https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB
%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%
D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D
0%B8%D1%9B

5. https://mondo.rs/Info/Drustvo/a1131609/Milutin-
Milankovic-naucnik-dobio-Salon-u-Beogradu.html
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Хвала на пажњи!
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