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ДИПЛОМЕ ЗА УЧЕНИКЕ - ДАН ШКОЛЕ 2013. 
 
Ученици – виши ранг такмичења: 
1. Снежана Стојковић (4/1) за освојено прво место на Републичком такмичењу из основа 

економије. 
2. Јелена Стојић (4/8) за освојено прво место на Републичком такмичењу из статистике. 
3. Марко Марић (4/5) за освојено треће место на Републичком такмичењу из пословне 

информатике. 
4. Филиповић Катарина (4/3) за учествовање на Републичком такмичењу из немачког језика. 
5. Ана Ранђеловић (4/3) за учествовање на Републичком такмичењу из немачког језика. 
6. Аврамовић Јелена (4/2), за учествовање на Републичком такмичењу из пословне економије. 
7. Ива Илић (4/5), за учествовање на Републичком такмичењу из рачуноводства за ученике 

четвртог разреда. 
Ученик Никола Јевремовић (3/7) освојио је прво место, а Тодор Кувељић (2/3) друго место на 
Републичком такмичењу из математике; Ивана Цветкоски (1/6) и Јована Свичевић (4/2) за 
учествовање на Републичком такмичењу из математике (дипломе су им додељене по завршетку 
такмичења). 
Том приликом је Прва економска школа освојила прво место у екипној конкуренцији. 
 
 
8. Милица Судар (1/4) за освојено треће место на Градском такмичењу из српског језика и 

језичке културе. 
9. Тијана Марковић (1/3) за учествовање на Градском такмичењу из српског језика и језичке 

културе 
10. Милица Данојлић (2/6) за учествовање на Градском такмичењу из српског језика и језичке 

културе 
11. Никола Ђурић (2/3) за учествовање на Градском такмичењу из српског језика и језичке 

културе 
12. Невена Димитријевић (2/7) за учествовање на Градском такмичењу из српског језика и 

језичке културе 
13. Никола Манојловић (4/5), за учествовање на Градском такмичењу из енглеског језика 
14. Александра Димитријевић (4/3), за учествовање на Градском такмичењу из енглеског језика 
15. Тина Стошић (4/2), за учествовање на Градском такмичењу из енглеског језика 
16. Милица Стаменић (4/2), за учествовање на Градском такмичењу из енглеског језика 
17. Марија Јандрић (4/2), за учествовање на Градском такмичењу из енглеског језика 
18. Лазар Петровић (3/4) за освојено треће место на Општинском такмичењу из историје. 

 
 



Ученици – школска такмичења 
19. Марија Јандрић (4/2), за освојено прво место на школском такмичењу из енглеског језика за 

матуранте. 
20. Александра Младеновић (3/3), за освојено прво место на школском такмичењу из 

рецитовања. 
21. Дуња Богићевић (1/3) за освојено прво место на школском такмичењу из српског језика и 

језичке културе 
22. Ана Тесла (3/1), за освојено прво место на школском такмичењу из српског језика и језичке 

културе. 
23. Ивана Петров (4/3), за освојено прво место на школском такмичењу из српског језика и 

језичке културе. 
24. Душан Петровић (1/5), за освојено прво место на школском такмичењу из савремене 

пословне кореспонденције. 
25. Даринка Милићевић (2/1), за освојено прво место на школском такмичењу из савремене 

пословне кореспонденције. 
26. Ања Стефановић (3/5), за освојено прво место на школском такмичењу из рачуноводства за 

ученике трећег разреда. 
27. Александра Јапунџић (2/1), за освојено прво место на Меморијалном такмичењу из основа 

економије „Драгана Богдановић“, за ученике другог разреда 
28. Марко Ранђеловић (2/1), за освојено прво место на Меморијалном такмичењу из основа 

економије „Драгана Богдановић“, за ученике другог разреда 
29. Лука Симовић (3/5), за освојено прво место на такмичењу у стоном тенису (м) 
30. Марија Јанковић (2/2), за освојено прво место на такмичењу у стоном тенису (ж) 
Ученици - Екипна такмичења: 
Екипа која је освојила друго место на Градском и друго на Међуокружном такмичењу у малом 
фудбалу за дечаке. 

1. Аћимовић Никола 2/2, 
2. Вујичић Никола 2/2, 
3. Копилановић Никола 2/4, 
4. Милованчевић Алекса 2/4 
5. Шошкић Гојко 2/2, 
6. Милованчевић Никола 3/4, 
7. Мандић Станиша 4/1, 
8. Станковић Лука 4/4, 
9. Јокић Марко 4/5, 
10. Карна Игор 4/6, 
11. Милић Коста 4/7, 
12. Настасовић Стефан 4/9, 
13. Дроњак Горан 4/7, 
14. Срдановић Милан 4/9. 

 
Екипа која је освојила друго место на квизу знања „Паметна економија“ на регионалном 
такмичењу „Економијада“: 

1. Катарина Арманда,  
2. Аврамовић Јелена и  
3. Војводић Кристина, ученице 4/2. 



ДИПЛОМЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ДАН ШКОЛЕ 2013. 
 
Професори – изузетно залагање и успешан рад на припреми ученика за такмичења  
 

1. Драгослава Радоичић, за освојено прво место на Републичком такмичењу из основа 
економије  

2. Далиборка Ђукић, за освојено прво место на Републичком такмичењу из статистике  
3. Гордана Тунић, за освојено треће место на Републичком такмичењу из пословне 

информатике.  
4. Милица Савиншек, за освојено треће место на Градском такмичењу из српског језика и 

језичке културе.  
5. Борислав Ракочевић, за освојено треће место на Градском такмичењу из немачког језика.  
6. Радован Дамјановић, за освојено треће место на Општинском такмичењу из историје.  
7. Виолета Милићевић, за пласман на Градско такмичење из српског језика и језипчке 

културе  
8. Весна Брдаревић, за пласман на Градско такмичење из српског језика и језипчке културе  
9. Бранко Милошевић, за освојено друго место на Градском такмичењу у малом фудбалу  
10. Катарина Радоњић, за освојено прво место на школском такмичењу из енглеског језика.  
11. Весна Деспотовић, за учествовање на Градском такмичењу из енглеског  
12. Драгана Недељковић, за освојено прво место на школском такмичењу из српског језика 

и језичке културе  
13. Мира Павловић, за освојено прво место на школском такмичењу из пословне економије.  
14. Бранка Баљак, за освојено прво место на школском такмичењу из рачуноводства за 

ученике четвртог разреда.  
15. Небојаша Поповић, за освојено прво место на школском такмичењу из савремене 

пословне кореспонденције  
16. Драгица Радосављевић, за освојено прво место на школском такмичењу из 

рачуноводства за ученике трећег разреда 
17. Драган Шановић, за освојено прво екипно место на Републичком такмичењу из 

математике 
18. Ирена Ристивојевић, за освојено прво екипно место на Републичком такмичењу из 

математике 
19. Гордана Жмавц, за освојено прво екипно место на Републичком такмичењу из 

математике 
20. Дејан Вурдеља, за освојено прво екипно место на Републичком такмичењу из 

математике 
21. Горан Милетић, за освојено прво екипно место на Републичком такмичењу из 

математике 
22. Биљана Борак, за освојено прво екипно место на Републичком такмичењу из математике 

 
 

 
13.05.2013.       Директор школе 
 

_________________________ 
   Милибор Саковић 
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Захвалнице покровитељима школе - Дан школе 2013. 
 

1. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд  
2. Иван Прибићевић, донирали уџбенике за социјално угрожене ученике школе  
 
3. ЕФГ Еуробанк  
4. Милош Јешић, донирали уџбенике за социјално угрожене ученике школе  
 
5. Мегатренд универзитет  
6. Љиљана Давидов, организовали излет за најбоље ученике матурантских одељења и 

донације за организацују Републичких такмичења у школској 2012/13.  
 
7. Комерцијална банка а.д. Београд  
8. Стевка Савић, обезбедили праксу за ученике школе  
 
9. Гранд турс  
10. Милена Кнежевић, донација за прославу Дана школе и Светог Саве  
 
11. Стручно удрућење „ИДЕА“  
12. др Иван Анић – обезбедио ученицима бесплатну припрему из математике за факултет и 

донације за организацују Републичких такмичења у школској 2012/13.  
 

13. Издавачка кућа „Датастатус“  
14. Предраг Ђурковић, донације за организацују Републичких такмичења у школској 

2012/13.  
 
Републичко такмичење из математике је одржано у нашој школи и том приликом су 
дипломе у знак захвалности за изузетну сарадњу добиле и следеће институције: 

1. Универзитет Сингидунум  
2. Београдска банкарска академија  
3. Мегатренд универзитет  
4. Економски факултет  
5. Факултет за инжењерски менаџмент и  
6. Издавачка кућа „Клет“  

 
13.05.2013.       Директор школе 
 

_________________________ 
  Милибор Саковић 

 
 


