
УСПЕХ УЧЕНИКА ОСМЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА 

КОНКУРСИМА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2021-2022. ГОДИНЕ 

- Ученица Мара Раичковић из одељења 3-11, освојила је у области биологије и 

екологије следеће награде:  

Златна медаља на ,,International Avicenna Youth Science Fair“ са радом 

„Toxicology within the area of Pontus kingdom in the age ofMithridatesVI''. 

Сребрна медаља на ,,International Avicenna Youth Science Fair“ са радом 

„Development of science and creativity in a feather“. 

Бронзана медаља на „World invention competition and exhibition“ са радом „Eco-

Friendly Polysaccharide-Based , Biopackaging Ingredients“. 

- Ученик Михајло Михајлов из одељења 3-11, освојио је 3. место у области 

предузетништва на такмичењу „Asian Innovative Science Environmental and 

Entrepreneur fair 2022“ са радом „Optimal indicator relied trading system combined 

with Average True Range hypothesis to counter effects of market manipulation“ 

- Ученица Јана Јанковић из одељења 1-3, освојила је 3. место на Републичком 

такмичењу из књижевности, предметни наставник Далиборка Ранђеловић. 

- Ученица Николина Вукотић из одељења 2-9, освојила је 3. место на Окружном 

такмичењу из српског језика и језичке културе, предметни наставник Бојана 

Живановић. 

- Ученица Јана Јанковић из одељења 1-3, освојила је 1. место на Градском 

такмичењу Књижевна олимпијада и пласман на Републичко такмичење, 

предметни наставник Далиборка Ранђеловић. 

- Ученик Марко Вукотић из одељења 2-4, освојио је 2. место на Градском 

такмичењу Књижевна олимпијада и пласман на Републичко такмичење, 

предметни наставник Мирјана Благојевић. 

- Ученица Владана Вучковић из одељења 3-4, освојила је 3. место на Градском 

такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник Бојана Живановић. 

- Ученица Миљана Миловановић из одељења 4-4, освојила је 2. место на 

Градском такмичењу Књижевна олимпијада и пласман на Републичко 

такмичење, предметни наставник Мирјана Благојевић. 

- Ученица Александра Трајковић из одељења 4-7, освојила је 2. место на Градском 

такмичењу Књижевна олимпијада и пласман на Републичко такмичење, 

предметни наставник Зорана Бошковић. 

- Ученица Кристина Јевремовић из одељења 1-3, освојила је 2. место на 

Општинском такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник 

Далиборка Ранђеловић. 

- Ученик Марко Вукотић из одељења 2/4, освојио је 3. место на Општинском 

такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник Мирјана Благојевић. 

- Ученица Јелена Видановић из одељења 2-5, освојила је 3. место на Општинском 

такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник Бојана Живановић. 

- Ученица Анђела Деспотовић из одељења 3-11, освојила је 1. место на 

Општинском такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник 

Далиборка Ранђеловић. 



- Ученица Александра Андријашевић из одељења 3-4, освојила је 1. место на 

Општинском такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник Бојана 

Живановић. 

- Ученица Анастасија Динов из одељења 3-4, освојила је 1. место на Општинском 

такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник Бојана Живановић. 

- Ученица Владана Вучковић из одељења 3-4, освојила је 2. место на Општинском 

такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник Бојана Живановић. 

- Ученица Ђурђина Милентијевић из одељења 3-11, освојила је 2. место на 

Општинском такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник 

Далиборка Ранђеловић. 

- Ученица Александра Трајковић из одељења 4-7, освојила је 2. место на 

Општинском такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник Зорана 

Бошковић. 

- Ученица Миљана Миловановић из одељења 4/4, освојила је 3. место на 

Општинском такмичењу Књижевна олимпијада, предметни наставник Мирјана 

Благојевић. 

- Ученик Лука Ковачић из одељења 2-9, освојио је 2. место на Општинском 

такмичењу из српског језика и језичке културе, предметни наставник Бојана 

Живановић. 

- Ученик Алекса Радовић из одељења 2-9, освојио је 3. место на Општинском 

такмичењу из српског језика и језичке културе, предметни наставник Бојана 

Живановић. 

- Ученица Николина Вукотић из одељења 2-9, освојио је 3. место на Општинском 

такмичењу из српског језика и језичке културе, предметни наставник Бојана 

Живановић. 

- Ученица Анђела Деспотовић из одељења 3-11, освојила је 3. место на 

Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, предметни 

наставник Далиборка Ранђеловић. 

- Књижевни радови ученица Маре Раичковић и Ђурђине Милентијевић из 

одељења 3-11, изабрани су у конкуренцији од 1500 радова и објављени у 

„Зборнику књижевног стваралаштва младих Србије и дијаспоре“, предметни 

наставник Далиборка Ранђеловић. 

- Ученице Наталија Мијаиловић и Ђурђина Милентијевић из одељења 3-11, 

награђене су сертификатом за учешће у „Брзом квизу“ знања у организацији 

српског одељења Међународног фонда јединства православних народа и 

часописа „Светосавско звонце“ под покровитељством „РЖД Интернешенел“. 

- Ученица Јоловић Наталија из одељења 4-8, освојила је 2. место на Окружном 

такмичењу из енглеског језика, предметни наставник Сандра Ченић. 

- Ученица Сталовић Ивана из одељења 4-8, освојила је 3. место на Окружном 

такмичењу из енглеског језика, предметни наставник Сандра Ченић. 

- Ученица Душица Шундић из одељења 4-2, освојила је 3. место на Окружном 

такмичењу из енглеског језика, предметни наставник Драгана Павићевић. 

- Ученица Александра Милић из одељења 4-4, освојила је 3. место на Окружном 

такмичењу из енглеског језика, предметни наставник Драгана Павићевић. 



- Ученица Теодора Томин из одељења 4-8, освојила је 1. место на Градском 

такмичењу и 4. место на Републичком такмичењу из немачког језика, предметни 

наставници Наташа Вучићевић и Страхиња Добријевић. 

- Ученице Елена Мијајиловић из одељења 2-10 и Ђурђина Милентијевић из 

одељења 2-11, пласирале су се у финале 9. НИС Олимпијаде из руског језика, 

предметни наставник Ана Спремић. 

- Ученице Наталија Мијаиловић и Ђурђина Милентијевић из одељења 3-11, 

учествовале су на националној етапи Међународног конкурса „Жива класика“ у 

говорењу прозе на руском језику, предметни наставник Ана Спремић. 

- Ученик Михајло Срдановић из одељења 4-2, освојио је 3. место на Окружном 

такмичењу из историје, предметни наставник Биљана Станковић. 

- Ученик Михајло Срдановић из одељења 4-2, освојио је 1. место на Општинском 

такмичењу из историје, предметни наставник Биљана Станковић. 

- Ученик Рајко Лапчевић из одељења 3-10, освојио је 1. место на Националној 

географској олимпијади, предметни наставник Светлана Радовић. 

- Ученик Рајко Лапчевић из одељења 3-10, освојио је 1. место на регионалном 

нивоу такмичења Националне географске олимпијаде, предметни наставник 

Светлана Радовић. 

- Ученица Анђела Деспотовић из одељења 3-11, освојила је 1. место на Окружном 

такмичењу из биологије, предметни наставник Дијана Вукадиновић. 

- Ученица Александра Летић из одељења 3-11, освојила је 3. место на Окружном 

такмичењу из биологије, предметни наставник Дијана Вукадиновић. 

- Ученица Сандра Радосављевић из одељења 2/3, освојила је 2. место на 

Окружном такмичењу из биологије, предметни наставник Невена Остојић. 

- Ученица Софија Лазић из одељења 2/3, освојила је 2. место на Окружном 

такмичењу из биологије, предметни наставник Невена Остојић. 

- Ученица Елена Тинтор из одељења 2/3, освојила је 3. место на Окружном 

такмичењу из биологије, предметни наставник Невена Остојић. 

- Ученица Нада Стојковић из одељења 2/3, освојила је 3. место на Окружном 

такмичењу из биологије, предметни наставник Невена Остојић. 

- Ученик Богдан Егер из одељења 2/3, освојио је 3. место на Окружном 

такмичењу из биологије, предметни наставник Невена Остојић. 

- Ученик Марко Драгић из одељења 2/3, освојио је 3. место на Окружном 

такмичењу из биологије, предметни наставник Невена Остојић. 

- Ученица Милена Пашајлић из одељења 1/7, освојила је 3. место на Окружном 

такмичењу из биологије, предметни наставник Катарина Радосављевић. 

- Ученик Јован Гавриловић из одељења 1/7, освојио је 3. место на Окружном 

такмичењу из биологије, предметни наставник Катарина Радосављевић. 

- Ученица Теа Војводић из одељења 4/1, освојила је 3. место на Окружном 

такмичењу из биологије и прво место на Републичком такмичењу без пласмана, 

предметни наставник Шемија Дураки. 

- Ученик Марко Драгишић из одељења 2-3, освојио је 1. место на Градском 

такмичењу из хемије, предметни наставник Ирена Беговић. 

- Ученик Зоран Бојковић из одељења 4-10, остварио је пласман на Окружно 

такмичење из физике (бета), предметни наставник Марија Марковић. 



- Ученица Анђела Деспотовић из одељења 3-11, остварила је пласман на Окружно 

такмичење из физике (бета), предметни наставник Марија Марковић. 

- Ученик Стефан Трнинић из одељења 3-9, остварио је пласман на Окружно 

такмичење из физике (бета), предметни наставник Божидар Копања. 

- Ученица Бојана Анђелковић из одељења 3-8, остварила је пласман на Окружно 

такмичење из физике (гама), предметни наставник Марија Марковић. 

- Ученик Бојан Милићевић из одељења 3-8, остварио је пласман на Окружно 

такмичење из физике (гама), предметни наставник Марија Марковић. 

- Ученик Бранко Кољеншић из одељења 4-1, освојио је 3. место на математичком 

такмичењу „Мислиша 2022“ у организацији Математичког друштва 

„Архимедес“, предметни наставник Миона Шербула. 

- Ученик Лазар Станковић из одељења 4-10, освојио је похвалу на математичком 

такмичењу „Мислиша 2022“ у организацији Математичког друштва 

„Архимедес“, предметни наставник Ана Петковић. 

- Ученица Катарина Вељковић из одељења 1-7, освојила је 3.место на 

Oпштинском такмичењу из математике и остварила  пласман наГрадско 

такмичење из математике, предметни наставник Марија Ђекић. 

- Ученица Анђела Јовев из одељења 2-7,освојила је 1.место на Oпштинском 

такмичењу из математике иостварила је пласман на Градско такмичење из 

математике, предметни наставник Марија Ђекић. 

- Ученица Ива Благић Марковић из одељења 3-5, освојила је 1.место на 

Oпштинском такмичењу из математике и остварила је пласман на Градско 

такмичење из математике, предметни наставник Марија Ђекић. 

- Ученик Бранко Кољеншић из одељења 4-1, остварио је пласман на Градско 

такмичење из математике, предметни наставник Миона Шербула. 

- Ученик Милош Милановић из одељења 4-5, остварио је пласман на Градско 

такмичење из математике, предметни наставник Ана Петковић. 

- Ученица Јована Чепић из одељења 3-2, освојила је златну медаљу на Градском 

првенству Србије у џудоу у категорији до 57 kg у конкуренцији ученица 3. и 4. 

разреда средњих школа, предметни наставници др Предраг Марковић и Саша 

Васиљевић. 

- Ученик Тодор Мујезиновић из одељења 1-1, освојио је сребрну медаљу на 

Градском првенству Србије у џудоу у категорији до 73kg у конкуренцији 

ученика средњих школа, предметни наставници Весна Смиљанић и Саша 

Васиљевић. 

- Ученик Ђорђе Миланов из одељења 4-1, освојио је златну медаљу на Градском 

првенству Србије у џудоу у категорији до 81 kg у конкуренцији ученика 

средњих школа, предметни наставници др Предраг Марковић и Саша 

Васиљевић. 

- Ученица Јована Чепић из одељења 3-2, освојила је бронзану медаљу на 

Државном првенству Србије у џудоу у категорији до 57 kg у конкуренцији 

ученика 3. и 4. разреда средњих школа, предметни наставници др Предраг 

Марковић и Саша Васиљевић. 

- Ученик Ђорђе Миланов из одељења 4-1, освојио је бронзану медаљу на 

Државном првенству Србије у џудоу у категорији до 81 kg у конкуренцији 



ученика средњих школа, предметни наставници др Предраг Марковић и Саша 

Васиљевић. 

- Ученик Никола Поткоњак из одељења 4-1, освојио је 1. место на Градском 

такмичењу у пливању у дисциплини 100 метара прсним стилом, предметни 

наставник др Предраг Марковић. 

- Ученик Никола Поткоњак из одељења 4-1, освојио је 2. место на републичком 

такмичењу у пливању у дисциплини 100 метара прсним стилом, предметни 

наставник др Предраг Марковић. 

- Ученица Наталија Павловић из одељења 3-7, освојила је две златне медаље на 

Светском првенству у савременом и џез плесу. 

- На Општинском такмичењу у футсалу тим Осме београдске гимназије (дечаци) 

освојио је 2. место.  

Тим Осме београдске гимназије: 

Никола радовић 4-3 

Никола Богдановић 4-4 

Лука Вушовић 4-10 

Немања Голубовић 4-4 

Филип Триван 4-3 

Павле Бјелановић 4-3 

Ђорђе Миланов 4-1 

Андрија Дардић 3-3 

Александар Бугарчић 3-3 

Александар Лукач 4-3 

Ливио Константин Крњевић 3-3 

- На Општинском такмичењу у футсалу тим Осме београдске гимназије 

(девојчице) освојио је 1. место.  

Тим Осме београдске гимназије: 

Ива Грочић 4-2 

Александра Оровић 4-3 

Дора Дробњаковић 3-3 

Маша Јосиповић 3-3 

Анђелина Томић 3-1 

Предметни наставник др Предраг Марковић. 

 

- Ученица Тијана Савићевић из одељења 2-5, освојила је 1. место у Женској лиги 

у шаху. 

- Ученица Тијана Савићевић из одељења 2-5, освојила је 1. место на Екипном 

омладинском првенству у шаху. 

- Ученик Милош Мандић из одељења 1-4, освојио је златну медаљу на Купу 

Србије у теквондоу. 

- Ученик Милош Мандић из одељења 1-4, освојио је сребрну медаљу на 

Школаријади – Светским спортским играма у теквондоу. 

- УченикФилип Хрњак из одељења 3-9, освојио је са рукометним клубом Црвена 

звезда 1. место на међународном рукометном турниру „Више од игре“. 

- Ученица Петровић Катарина из одељења 4-8, освојила је 3. место на Школском 

првенству Србије у каратеу. 



- Ученица Лана Спасић из одељења 1-4, освојила је сребрну медаљу на Отвореном 

првенству у санда борбама у спорту kung fu wushu sandaу категорији до 65 kg. 

- Ученик Николас Драгељевић из одељења 1-4, је са својим тимом Одбојкашког 

клуба Спас освојио 2. место на финалном турниру округа Београда. 

 

 


