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ученик одељење Постигнут успех 

Ана Вуковић IV/1 
1. место у категорији рецитовање на међународном 

фестивалу „Познаваоци Русије и руског језика“ 

Милош Чоланић IV/6 
1. место у категорији цртање на међународном фестивалу 

„Познаваоци Русије и руског језика“ 

Дијана Бурзић IV/1 

1. место у категорији познавања руског језика и културе на 

међународном фестивалу „Познаваоци Русије и руског 

језика“ 

Дуња Траилов IV/6 

2. место у категорији познавања руског језика и културе на 

међународном фестивалу „Познаваоци Русије и руског 

језика“ 

Ивона Јањић IV/5 

2. место на српској олимпијади филозофије 

1. место на шестом међународном фестивалу поезије и 

кратке приче „Станислав Препрек“ 

почасна медаља на Међународној филозофској 

олимпијади 

 

Милица Милошевић II /7 
4.место  на републичко такмичење из српског језика и 

језичке културе 

Мина Пурешић IV/2 
1. место на републичком такмичењу из српског језика и 

језичке културе 

Адриана Видић I/8 

3. место на републичком такмичењу у знању латинског 

језика у категорији ученика првог разреда 

пласман на републичко такмичење из математике 

похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Иван Глувачевић IV /7 

пласман на физичку Олимпијаду 

1. место на такмичењу Првенство Војне академије у 

дисциплини веслање на ергометрима 

3. место на републичко такмичење из физике 

пласман на републичко такмичење из математике 

Никола Паприца IV /5 Пласман на републичко такмичење из хемије 

Растко Јовановић II/4 

3. место  на општинском такмичењу из историје 

2. место на градском такмичењу из историје и пласман на 

републичко 

Василије Пејовић III/5 
3. место  на општинском такмичењу из историје  и 

пласиман на градско 

Иван Зеленка III/5 
3. место  на општинском такмичењу из историје  и 

пласиман на градско 

Димитрије Сурић III/8 
3. место  на општинском такмичењу из историје  и 

пласиман на градско 



Стефана Богојевић I/5 пласман на републичко такмичење из математике 

Милош Ненадовић III /5 пласман на републичко такмичење из математике 

Александар Марковић I/2 
1.место на градском такмичењу "Књижевна олимпијада" и 

пласман на републичко 

Катарина Ковачевић IV/6 
2. место из психологије  на државном првенству 

истраживачких радова при Регионалном центру за таленте 

Балтић Тамара III/2 
2. место на градском такмичењу из биологије 

пласман на републичко такмичење из биологије 

Ива Вељковић III/7 пласман на републичко такмичење из биологије 

Ивана Јовановић III/7 пласман на републичко такмичење из биологије 

Јана Дабовић IV/3 пласман на републичко такмичење из биологије 

Јована Жигић IV/8 пласман на републичко такмичење из биологије 

Јелица Деспотовић III/1 пласман на републичко такмичење из биологије 

Маја Илић II/7 пласман на републичко такмичење из биологије 

Сара Безмаревић III/1 пласман на републичко такмичење из биологије 

Александра Минић I/3 
финале у писању есеја на руском које је организовао 

Институт отвореног образовања из Москве 

Јована Стошић III/5 
финале у писању есеја на руском које је организовао 

Институт отвореног образовања из Москве 

Екипа школе (Душан 

Богојевић, Лазић 

Милица, Јовановић 

Софија) 

I /7, 

III/ 5, 

IV/6 

3. место на математичком турниру 

Милица Лазић III/5 

похвала на математичком турниру екипа школе 

пласман на републичко такмичење из математике 

похвала на међународном математичком такмичењу 

„Кенгур“ 

Душан Богојевић I/7 

1.место на математичком турниру екипа школе 

2. место на републичко такмичење из физике 

пласман на републичко такмичење из математике 

1. место на међународном математичком такмичењу 

„Кенгур“ 

Софија Јовановић IV /6 

3. место на литерарном конкурсу “New Voices Young 

Writters” 2015. гoдине у конкуренцији поезије 

1. место на конкурсу „Млади у борби против рака“ у 

категорији прозе 

3. место на математичком турниру екипа школе 

1. место на градском такмичењу из енглеског језика 

похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Женска екипа школе 

(Невена Ђаковић,     

III/5, 

III/6 

3. место на екипном првенству средњих школа Београда у 

шаху 



Јована Марковић  и 

Јана Мишић ) 

 

Тара Ропрег II /1 

1. место на Међународном турниру „Трофеј Бара“ 

1. место на првенству Београда 

3. место на првенству Београда екипно 

1. место на Купу Србије у каратеу и пласирала се на 

регионално првенство Европе у Паризу 

Наталија Марин II /5 
1. место на градском такмичењу у пливању на 100 метара 

делфин 

Коста Симић II /7 
3. место на градском такмичењу у пливању на 100 метара 

прсно 

Лазар Стојановић II/8 похвала на републичком такмичењу из физике 

Никола Ђорђевић III/4 финалиста на поетском конкурсу Мирослав Мика Антић 

Ерац Селена IV/7 
2. место на градском такмичењу из француског језика 

2. место на републичком такмичењу из француског језика 

Митровић Софија IV/8 
3. место на градском такмичењу из француског језика 

2. место на републичком такмичењу из француског језика 

Ивана Јеленић IV/6 
1. место на градском такмичењу из шпанског језика 

5. место на републичком такмичењу из шпанског језика 

Димитрије Коњевић II/3 3. место за литерарни рад на конкурсу „Дани ћирилице“ 

Катарина Петрушевски IV/1 2.место на градском такмичењу из шпанског језика 

Неда Дамњановић IV/6 2.место на градском такмичењу из шпанског језика 

Уна Тоншић IV/2 2.место  на градском такмичењу из енглеског језика 

Софија Дакић IV/7 3.место на градском такмичењу из енглеског језика 

Никола Јововић IV/3 3.место на градском такмичењу из енглеског језика 

Тијана Јовановић IV/6 3.место на градском такмичењу из енглеског језика 

Аријан Мемеди IV/2 3.место на градском такмичењу из енглеског језика 

Роберт Дожа II/5 3.место на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Богдан Бебић“ II/7 3.место на математичком такмичењу „Мислиша 2015 

Кнежевић Александар II/6 3.место на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Филип Божовић II/5 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Марко Вешовић II/7 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Филип Нешковић II/7 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Mарија Веселиновић II/7 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Павле Мишић II/6 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Маја Георгијев II/8 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Катарина Анђелковић III/8 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Лука Костић III/7 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 



Лазар Лазић III/6 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Мома Алексов IV/5 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Никола Стојиљковић IV/5 похвала на математичком такмичењу „Мислиша 2015“ 

Исидора Зоњић III/1 

2. место на међуокружном атлетском такмичењу у трци на 

400 метара 

1.место на 400 метара на градском такмичењу у атлетици 

Женска екипа  
4. место на  градском такмичењу у одбојци 

3. место на Гимназијади 

Коста Николић I/7 1. место на првенству Србије у мачевању 

Сара Ђурић, Ана 

Манић, Тамара Спасић 

и Исидора Зоњић 

III/8, III/1 3. место у трци штафета  4X100 метара 

Михајло Познан III/1 
3. место на 100 метара у својој групи на градском 

такмичењу у атлетици 

Сара Ђурић III/8 3. место у скоку у даљ на градском такмичењу у атлетици 

Софија Јовановић, 

Миња Петровић и 

Филип Цвркушић 

IV/6 
2. место на такмичењу у решавању и презентацији 

пословних студија случаја „Start Young, Take the Lead“ 

Алекса Србљановић, 

Растко  Секић и Андреј 

Петровић  

IV/7 
1. место на такмичењу у решавању и презентацији 

пословних студија случаја „Start Young, Take the Lead“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


