
2015/2016 

 

ученик одељење Постигнут успех 

Новица Трифковић I/6 

1. место на градском такмичењу из математике  

похвала на математичком турниру 

3.награда на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

друга награда на математичком такмичењу „Кенгур“ 

2. награда на републичком такмичењу из математике  

Милица Лазић IV/5 

похвала на математичком турниру 

2.награда на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

3. награда на математичком такмичењу „Кенгур“ 

похвала на републичком такмичењу из математике  

2.награда на републичком такмичењу из математике  

плaсман на градско такмичење из енглеског језика  

2. место на градском такмичењу из енглеског језика  

Душан Богојевић II/7 

1. Место на градском такмичењу из математике  

похвала на математичком турниру 

похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

прва награда на математичком такмичењу „Кенгур“ 

пласман на градско такмичење из физике  

Богдан Бебић III/7 

похвала на математичком турниру 

3.награда на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

трећа награда на математичком такмичењу „Кенгур“ 

пласман на републичко из математике 

Екипа школе  (Новица 

Трифковић , Милица 

Лазић , Душан 

Богојевић, Богдан Беби

ћ ) 

 друга награда на математичком турниру 

Александар Марковић II/2 

2.место на републичком такмичењу из историје  

2. место на градском такмичењу из историје 

пласман на републичко такмичење Књижевна олимпијада  

Стефан Бранковић I/5 3. место на градском такмичењу из историје 

Сања Васиљковић II/5 
златнa медаљa на Државном првенству у синхроном 

пливању. 

Марко Весић II/7 3. место на републичком такмичењу из хемије  

Лазић Лазар IV/6  2.награда на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

Вања Крстивојевић 

 
IV/5 

 1. место у специјалној категорији и апсолутни  победник 

на четвртој НИС олимпијади из руског језика 

1.место у „С“ категорији на републичком такмичењу 

из руског језика   

Емилија Ђукановић I/7 6. место на републичком такмичењу из латинског језика  

Душица Милетић I/2 7.место на републичком такмичењу из латинског језика 



Ана Милошевић II/4 11.место на републичком такмичењу из латинског језика 

Јелена Иветић IV/1 
1.место у општој категорији на републичком такмичењу 

из немачког језика   

Алина Херрадар 

Вулета 
IV/2 

2.место у „С“ категорији на републичком такмичењу 

из шпанског језика  

Катарина Поповић I/5 друга награду на републичком такмичењу из физике 

Ива Тулумировић  I/5  
трећу награду на републичком такмичењу из физике 

пласман на републичко такмичење Књижевна олимпијада  

Коља Бугарски IV/7 похвала на републичком такмичењу из физике 

Лазар Стојановић III/8   похвала на републичком такмичењу из физике 

Марија Обреновић I/2 

1.место на градском такмичењу из српског језика и језичке 

културе  

пласман на републичко такмичење из српског језика и 

језичке културе  

Анђела Катић I/4 
2.место на градском такмичењу из српског језика и језичке 

културе  

Анђела Девић II/8 

1.место на градском такмичењу из српског језика и језичке 

културе  

пласман на републичко такмичење из српског језика и 

језичке културе  

Тодор Димитријевић III/4 
пласман у финале на такмичењу у рецитовању 

„Краљевство поезије“  

Теодора Мирковић I/3 
пласман у финале на такмичењу у рецитовању 

„Краљевство поезије“ 

Коста Стојановић I/6 

похвала у категорији средњошколаца 

на међународном конкурсу на тему „Породица“ 

похвала на међународном литерарном конкурсу “Србија и 

Русија – шта нас спаја”  

пласман на градско такмичење из физике  

Лука Севић III/4  1. место на општинском такмичењу у рецитовању  

Милица Секулић I/5 пласман на републичко такмичење Књижевна олимпијада  

Миња Ћупудрија I/7 пласман на републичко такмичење Књижевна олимпијада  

Ђорђе Стојиљковић  похвала на математичком такмичењу „Кенгур“ 

Феђа Козаичевски  похвала на математичком такмичењу „Кенгур“ 

Милош Новаковић IV/5 

1. место на градском такмичењу из математике  

похвала на математичком такмичењу „Кенгур“ 

3.награда на републичком такмичењу из математике  

Головић Михаило II/6 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

Берић Јелена III/6 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

Кнежевић Александар III/6 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 



Рајковић Милош III/7 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

Николић Маша III/8 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

Мартиновић Новак IV/7 
похвала на републичком такмичењу из математике  

похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2016“ 

Никола Ђорђевић IV/4 
прва награда на песничком конкурсу „Мика Антић“ за 

најбољу љубавну песму у категорији аутора до 27 година  

Марина Мојсиловић III/8 пласман на републичко такмичење из биологије  

Маја Георгијев III/8 пласман на републичко такмичење из биологије  

Ива Вељковић IV/7 пласман на републичко такмичење из биологије  

Марија Симојловић II/1 

прва награда – мала група певача 

друга награда- велика група певача 

 друга награда – соло певање на међународном такмичењу 

“International internet Music Competition”  

Јован Ковачевић IV/3 1. место на градском такмичењу из енглеског језика  

Катарина Јелисавац IV/8 2. место на градском такмичењу из енглеског језика  

Милош Ненадовић IV/5 
2. место на градском такмичењу из енглеског језика  

пласман на градско такмичење из физике  

Јован Младеновић IV/8 1. место на градском такмичењу из енглеског језика  

Мила Глигоријевић IV/8 плaсман на градско такмичење из енглеског језика   

Младеновић Јован IV/8 плaсман на градско такмичење из енглеског језика   

Шујдовић Мина IV/3 плaсман на градско такмичење из енглеског језика   

Пендић Љубица IV/2 плaсман на градско такмичење из енглеског језика   

Стојиљковић Ђорђе I/5 пласман на градско такмичење из физике  

Јовановић Алекса I/7 пласман на градско такмичење из физике  

Елена Видић I/6 пласман на градско такмичење из физике  

Стеван Обрадовић I/8 пласман на градско такмичење из физике  

Исаковић Слободан III/6 пласман на градско такмичење из физике  

Божовић Филип III/5 пласман на градско такмичење из физике  

Бељански Влада III/6 пласман на градско такмичење из физике  

Дожа Роберт III/5 пласман на градско такмичење из физике  

Петровић Никола III/6 пласман на градско такмичење из физике  

Тошић Стефан II/8 пласман на градско такмичење из физике  

Калевић Гала II/7 пласман на градско такмичење из физике  

Богојевић Стефана II/5 пласман на градско такмичење из физике  

Тара Ропрет  III/1 

1.место у појединачној и 3.место у екипној конкуренцији  

на Балканском првенству у каратеу 

1.место на првенству Србије у каратеу  



Милош Радић I/4 
златна медаља на Светском првенству у ватерполу у 

Сиднеју у јуниорској категорији 

Ане Кисин  Рад у зборнику најбољих матураских радова у 2015/2016 

Теодоре Вишњић  Рад у зборнику најбољих матураских радова у 2015/2016 

Андријана Радовић 

 
IV6 1. место у картинг купу „Буди победник“. 

Мушка екипа школе  1. место на општинском такмичењу у кошарци 

 

Филип Тержин је 

 

 

 2.место на државном првенству у пливању у дисциплини 

прсно 100 метара 

3.место у дисциплини прсно 200 метара у категорији 

јуниора 

 1.место у апсолутној штафети 4X100 мешовито  

пласман у финале у  укупно четири дисциплине у 

апсолутној категорији. 

Марко Арсенијевић II/8 

1. место на сениорском првенству Београда 

у катама екипно 

1. место у категорији кате екипно кадети/јуниори на 

првенству Србије 

екипа школе ( Наталија 

Марин, Тијана Рајић и 

Јелена Спајић) 

III/5 
5. место на такмичењу у решавању и презентацији 

пословних студија случаја „Start Young, Take the Lead“ 

екипа школе (Вучетић 

Лука IV/8, Вучићевић 

Александра IV/8 и 

Новаковић 

Милош IV/5) 

 
1. место  nа такмичењу Студија случаја Next сокова  

на Факултету организационих наука  

Наталија Марин III/5 

 1.место у дисциплини 100 метара делфин 

на градском такмичењу у пливању 

1. место на републичком такмичењу ученика средњих 

школа у пливању (дисциплина делфин) 

Коста Симић III/7 
4.место на 100 метара прсно на градском такмичењу 

у пливању 

Сања Васиљковић II/5 
две сребрне медаље на државном првенству у синхроном 

пливању у дисциплинама тим и комбинација 

Иветић Јелена 4/1   2.место на градском такмичењу из немачког језика 

Матијаш Кристина 4/6 3.место на градском такмичењу из немачког језика 

Милојевић Ана 4/3 2.место на градском такмичењу из француског језика 

Крстивојевић Вања 4/5 
1.место у „С“ категорији на градском такмичењу из руског 

језика  

Поткоњак Александар 4/5 3.место на градском такмичењу из руског језика 

Пејовић Јована 4/2 1.место на градском такмичењу из шпанског језика  



 

Херрадор Вулета 

Алина 
4/2 

 2.место у „С“ категорији на градском такмичењу из 

шпанског језика 

мушка екипа(Марко 

Ковачевић IV6, Филип 

Јанковић IV6; Феђа 

Козаичевски I5, 

Виктор Георгијев II6 и 

Немања Сајовиц IV6) 

 
1. место на екипном првенству средњих школа Београда 

у шаху   

Женска екипа (Јана 

Мишић IV6, Невена 

Ђаковић IV5, Јована 

Марковић IV5 и 

Александра 

Јелесијевић I2) 

 
2. место на екипном првенству средњих школа Београда 

у шаху   

женска екипа  
треће место у штафети 4×100м на градском такмичењу 

у атлетици  

женска екипа  
пласман у осмину финала на градском такмичењу 

у кошарци, рукомету и одбојци  

мушка екипа  
четврто место на градском такмичењу у кошарци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


