
2016/2017 

 

 

ученик одељење Постигнут успех 

Новица Трифковић II /6 

2. место на републичком такмичењу из математике   

II награда на такмичењу МИСЛИША 2017 

похвала на математичком турниру 

1. награда на градском такмичењу из математике 

Петар Мајер    

 
I/3 

пласман на републичко такмичење из математике  

трећа награда на финалном  математичком такмичењу 

 „Кенгур без граница“  

2. награда на међународном такмичењу Кенгур 2017  

1. награда на градском такмичењу 

похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

Душан Богојевић III /7 

3. место на републичком такмичењу из математике   

прва награда на финалном  математичком такмичењу 

 „Кенгур без граница“  

2. награда на међународном такмичењу Кенгур 2017  

1. награда на градском такмичењу из математике 

друга  награда на републичком такмичењу из физике  

Томић Михајло  

 
1/7 

похвала на међународном такмичењу Кенгур 2017  

похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

3. награда на градском такмичењу из математике 

учешће на математичком турниру 

Богдан Бебић IV/7 

 похвала на републичком такмичењу из математике  

похвала на математичком турниру 

2. награда на градском  такмичењу 

похвала на републичком такмичењу из физике  

Богојевић Стефана III /5 

похвала на математичком турниру 

похвала на републичком такмичењу из математике 

2. награда на градском  такмичењу 

екипа школе (Михајло 

Томић  I/7, Новица 

Трифковић II/6, 

Стефана Богојевић 

III/5 и Богдан Бебић 

IV/7) 

 

трећа награда у екипној конкуренцији 

на математичком турниру  

 

Марко Весић III7 

трећа награда за поезију на такмичењу „Песничка 

сусретања деце и омладине“ у организацији Пријатеља 

 деце Београд 

пласман на републичко такмичењу из хемије  



Никола Фишић  I/7 

2. место на градском такмичењу из хемије и пласман се 

на републичко  

2. место на републичком такмичењу из латинског језика 

1. место на градском такмичењу из биологије  и пласман 

на републичко 

Роберт Дожа   IV/ 5 

3.  место на републичком такмичењу из енглеског језика 

2. место на градском такмичењу из енглеског језика 

похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

похвала на градском такмичењу 

Теа Даниловић  I/6 

пласман на републичко такмичење из биологије  

пласман на градско  такмичење из српског језика и језичке 

културе 

похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

Анастасија Ђудуровић I/7 

стипеднија за једномесечни боравак у немачкој покрајини 

Баден Виртемберг   

похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

3. награда на градском такмичењу из математике 

Ђорђе Стојиљковић II /5 III награда на такмичењу МИСЛИША 2017  

Феђа Козаичевски II /5  II награда на такмичењу МИСЛИША 2017  

Маринковић Срђа  1/5 похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

Бисенић Михајло  I /6 похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

Милошевић Владимир  I /6 похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

Јашић Петра  I /7 похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

Бранковић Владимир II/6 
II награда на такмичењу МИСЛИША 2017  

похвала на градском такмичењу из математике 

Бранковић Стефан  II/5 
похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

3. награда на градском такмичењу из математике 

Обрадовић Стеван  II/8 похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

Маринковић Марија  II/8 похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

Јовановић Алекса  II/7 
похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

2. награда на градском такмичењу из математике 

Николић Страхиња  II/6 
похвала на такмичењу МИСЛИША 2017  

похвала на градском такмичењу из математике 

Адриана Видић III/8 3. награда на градском такмичењу из математике 

Андрија Стефановић  II//7 похвала на градском такмичењу из математике 



Лазар Ристић II//6 3. награда на градском  такмичењу из математике 

Иван Шобић  I /5 
3. награда на градском такмичењу из математике 

трећа награда на републичком такмичењу из физике 

Катарина Поповић II/5 трећа награда на републичком такмичењу из физике 

Лазар Стојановић IV/8 друга  награда на републичком такмичењу из физике  

Марко Ђенић  IV/6 пласман на републичко такмичење из биологије  

Андреј Цупаћ  IV/4 пласман на републичко такмичење из географије   

 Ђелевић Лара   III6 
друга награда на такмичењу за најбољи писмени задатак у 

Србији 

Коста Стојановић II/6 

2. место на литерарном конкурсу ,,Корени“   

друга награда на међународном фестивалу прозе и 

поезије за децу и младе „Јанош Сивери“ 

Сара Радуловић   II2 
похвала на књижевном конкурсу “Београдско огледање” 

за причу “Са очима изван сваког зла” 

Јелена Милошевић   I/1 пласман на републичко такмичење Књижевна олимпијада  

Миња Ћупудрија II/7 пласман на републичко такмичење Књижевна олимпијада  

Милица Милошевић 
IV/7 

пласман на градско такмичење из српског језика и језичке 

културе 

Ленка Јакшић 
I/4 

пласман на републичко такмичење из српског језика и 

језичке културе 

Марија Симојловић III/1 
пласман на градско  такмичење из српског језика и језичке 

културе 

Алекса Рашић III/4 
пласман на градско  такмичење из српског језика и језичке 

културе 

Анђела Девић  III/8 
пласман на градско  такмичење из српског језика и језичке 

културе 

Ана Спасић I/1 
пласман на градско  такмичење из српског језика и језичке 

културе 

Лана Стаменковић I/8 
пласман на градско  такмичење из српског језика и језичке 

културе 

Теодора Мирковић 
II/3 3. место на општинском такмичењу у рецитовању 

Анђела Вуковић  III/4 пласман у финале такмичења „Краљевство поезије“ 

Тодор Димитријевић IV/4 пласман у финале рецитаторског такмичења 

Нина Севастјанова   IV/4 

1. место у С категорији на републичком такмичењу из 

руског  језика  

1. место на градском такмичењу  из руског језика у „С“ 

категорији 



Филип Милентијев   IV/4 

3. место у С категорији на републичком такмичењу из 

руског  језика   

2. место на градском такмичењу  из руског језика у „С“ 

категорији 

Оливер Гојковић  IV/3 

1. место у С категорији на републичком такмичењу из 

немачкој  језика 

2. место на градском такмичењу  из немачког језика 

Лара Карпић   IV/7 

четврто место (похвала) у С категорији 

на републичком такмичењу из немачкој  језика 

1. место на градском такмичењу  из немачког језика 

Веселиновић Марија  IV /7 1.  место на градском такмичењу  из немачког језика 

Стојановић Милица  IV /3 2. место на градском такмичењу  из немачког језика 

Пантић Урош  IV /2 2. место на градском такмичењу  из немачког језика 

Ковачевић Јована  IV /7 
 3. место на градском такмичењу  из немачког језика у „С“ 

категорији 

Милинковић Миња  IV /2  3. место на градском такмичењу  из немачког језика 

Николић Селена  IV /6 1. место на градском такмичењу из енглеског језика 

Стаменић Селимир 

Милош  
IV /6 

2. место на градском такмичењу из енглеског језика у „С“ 

категорији 

Динић Никола  IV /3 

3. место на градском такмичењу из енглеског језика 

учествовао у полуфиналу регионалног такмичења из 

енглеског језика “Hyppo” 

Каранов Асја  IV /4 3. место на градском такмичењу из енглеског језика 

Васић Катарина  IV /7 3. место на градском такмичењу из енглеског језика 

Јанковић Милош  IV /3 2. место на градском такмичењу из енглеског језика 

Ранковић Ивана  IV /1 2. место на градском такмичењу из енглеског језика 

Нешковић Филип   IV /7 2. место на градском такмичењу из енглеског језика 

Арсеније Арсић  I/8 
похвала (6. место) на републичком такмичењу из 

латинског језика 

 Димитрије Коњевић  

и Балша Милошевић   

 

IV3 
2.место на такмичењу одржаном поводом дана страних 

језика изводећи скеч: “Странци у нашим очима”  

Марија Богдановић   

 
II/3 

1.место на републичком такмичењу младих 

рецитатора на руском језику под називом „Жива класика“  



Никола Цветковић  I/2 
1. место  на градском такмичењу из историје  

2. место  на републичком такмичењу из историје  

Александар Марковић  III/2 пласман на градско такмичење из историје  

Марија Стојићевић   

 
II/6 3. место и пласман на републичко такмичење из историје  

Екипа школе (Виктор 

Радомировић, Војислав 

Пањковић, Анђелија 

Перић, Теодора 

Нововић Вељко Вујић )  

III/1, 

III/2 

 

 2. место на општинском такмичењу  из веронауке  

 2. место на градском такмичењу из веронауке  

 

Љубица Вујовић  
IV2 

учествовала на националном такмичењу Пословни изазов 

2017 у организацији Junior Achievement-а 

Тара Ропрет IV/1 

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

на Балканском првенству у каратеу 

1. место.на Купу  Београда  

Милица Јевремовић  III3 

златна и сребрна медаља на Европском првенству у 

традиционалном каратеу у категоријама кате појединачно 

и екипно 

Марко Арсенијевић III/8 

1. место на Међународном такмичењу у каратеу у 

категорији јуниори кате појединачно и 3. место на 

такмичењу „Трофеј Лазаревца„ 

3. место у категорији кате појединачно-

сениори.на међународном турниру у каратеу у Црној Гори  

Христина Симић   II/5 
1.место на првенству Србије у џудоу за кадете и постала 

шампион Србије за 2017.годину 

Наталија Марин IV/5 

 1.место у дисциплини  делфин на градском такмичењу 

у пливању 

1.место на републичком такмичењу ученика средњих 

школа у пливању (дисциплина делфин) 

Коста Симић IV/7 
1.место на  прсно на градском такмичењу у пливању 

2. место у дисциплини прсно на републичком такмичењу 

женска екипа 

(Александра 

Миленковић 

Јелесијевић, Тамара 

Јанковић и Наталија 

Богдановић) 

I/4 

I/5 

II/2 

2. место на градском такмичењу у шаху 

мушка екипа (Виктор 

Георгијев Никола 

Тадић Феђа 

Козаичевски  

Јован Вукајловић  

III/6, II/5, 

I/8 
4. место на градском такмичењу у шаху 

женска екипа  1. место на општинском такмичењу у малом фудбалу   



1. место у рукомету  на општинском такмичењу 

2. место на општинском такмичењу у одбојци   

1. место на општинском такмичењу у кошарци  

 учешће на градском у стоном тенису 

мушка екипа  

2. место на општинском такмичењу у малом фудбалу   

2. место на општинском такмичењу у рукомету  

2. место на општинском такмичењу у кошарци 

учешће на градском такмичењу у стоном тенису 

 

 

 


