
СВЕТИ САВА, 27.01.2013. 
 
Велику захвалност због свесрдне подршке и изузетно успешне сарадње дугујемо: 
 
1. Дејану Ковачевићу, председнику општине Стари град, који је пружио драгоцену 

помоћ у реализацији пројекта «Партнерство на делу»  
2. Саши Љубинковићу, заменику председника општине Земун, који је помогао да се 

оплемени школски простор  
3. Joachim-у Hagemann-у,  вођи пројекта у ГИЗ-у, који је такође, пружио несебичну 

помоћ у реализацији пројекта  «Партнерство на делу»  
4. Хасану Ханићу, декану и редовном професору Београдског факултета за 

банкарство, осигурање и финансије, који је обезбедио бесплатно стручно 
усавршавање за професоре наше школе  

5. Миловану Станишићу, ректору Универзитета Сингидунум, који је обезбедио 
бесплатно  стручно усавршавање за професоре наше школе (признање примила доц. др 
Лидија Барјактаровић) 

6. Милошу Јешићу, директору филијале ЕФГ банке, који је омогућио праксу нашим 
ученицима и дао награду за најбољег ученика на банкарском смеру - таблет рачунар 

7. Александару Илићу, руководиоцу ЕЛТ одељења у English Book-у, који је школи 
донирао веома драгоцене књиге  и донирао прославу Светог Саве (признање примила 
Јелена Кораћ) 

8. Биљани Радосављевић, председнику Педагошког друштва Србије,  која је                               
обезбедила бесплатно стручно усавршавање за професоре наше школе  

9. Исидори Орловић, саветнику за друштвену одговорност  у НБС, Одељење за 
комуникацију Народне банке Србије, која је обезбедила бесплатно  стручно 
усавршавање за професоре наше школе, праксу и предавања за ученике БС смера. 



СВЕТИ САВА, 27.01.2013. 
 

ПОХВАЉЕНИ ПРОФЕСОРИ 
 
1. Цветан Јамандиловић, за изузетне резултате постигнуте на Меморијалном такмичењу 

из рачуноводства за  ученике другог разреда „Стана Шипчић – Ћана“ (прво место) 
2. Надежда Пијановић, за изузетне резултате постигнуте на Меморијалном такмичењу из 

рачуноводства за  ученике другог разреда „Стана Шипчић – Ћана“ ( друго и треће 
место) 

3. Младен Стевановић, за изузетне резултате постигнуте на такмичењу из књижевности 
4. Јелица Симикић, за освојено треће место на Градском такмичењу у одбојци за 

девојчице  
  
 
НАГРАЂЕНИ И ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ 
Награђен  је: 
 

1. Марко Божовић, ученик 3/3; најбољи ученик банкарског смера, добио је таблет 
рачунар којим га награђује директор филијале ЕФГ банке, господин Милош Јешић и 
ЕФГ банка 

 
Добитници диплома су:  
 
2. Бојан Мркела, ученик 2/4, за освојено прво место на Меморијалном такмичењу из 

рачуноводства за  ученике другог разреда „Стана Шипчић – Ћана“ 
3. Стефана Божичевић, ученик 2/1, за освојено друго место на Меморијалном 

такмичењу из рачуноводства за  ученике другог разреда „Стана Шипчић – Ћана“ 
4. Владимир Панић, ученик  2/2, за освојено треће место на Меморијалном 

такмичењу из рачуноводства за  ученике другог разреда „Стана Шипчић – Ћана“ 
5.  Мила Вуковић, ученица 4/6, за освојено треће место на такмичењу најбољих 

средњошколских писмених задатака 
6. Ања Басара, ученица 3/9 , за најбољи литерарни рад о Светом Сави 
7. Василиса Поповић, ученица 4/5, за најбољи ликовни рад о Светом Сави 
8. Школска екипа за женску одбојку освојила је  треће место и бронзану медаљу на 

Градском првенству у женској одбојци. Дипломе ће преузети капитен Тамара 
Мерсели, ученица 3/2.  

Девојке су играле у следећем саставу: 
 1. Мерсели Тамара, 3/2  
2. Дамњановић Андријана, 3/7  
3. Миличић Тијана, 3/6  
4. Јовановић Ана, 3/1  
5. Муждало Дања, 3/4  
6. Стаменић Милица, 4/2  
7. Перић Тијана,1/1  
8. Шакић Кристина, 2/4  
9. Маринковић Катарина, 2/5  
10. Ковачевић Бојана, 1/1  
11. Богдановић Горана, 2/8  
 

 


