
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

На основу школског Правилника о похвалама и наградама ученика за остварене резултате ... и 

предлогом Наставничког већа школе, похваљује се ученик одељења III6, Богољуб Милић за постигнуте 

резултате на такмичењима из ученичког предузетништва које спроводи организација Достигнућа 

младих. 

 

Ученик Богољуб Милић је у овој школској години освојио прво место на националном такмичењу 

назива Пословни изазов које је одржано у Београду 25. септембра 2014. године и тако стекао награду у 

виду студијског путовања у Беч са члановима свога тима. Путовање ће се реализовати у периоду од 

16- 20. новембра 2014. године. 

 

На регионалном такмичењу Пословни изазов за југозападну Србију, које је одржано 04. новембра 

2014. у Чачку, ученик Богољуб Милић је, са члановима свога тима, освојио прво место и на тај начин 

се директно пласирао на национално такмичење које ће се одржати у Београду и такмичење западног 

Балкана у Пословном изазову које ће се одржати у Црној Гори у 2015. години. Ученици, чланови прва 

три победничка тима, су такође добили вредне робне награде. 

 

Истичемо значајно ангажовање и залагање ученика Богољуба Милића на такмичењима из 

омладинског предузетништва у протеклој школској 2013- 2014. години када је ученик учествовао на 

следећим такмичењима и постигао запажене резултате: 

1. Регионално такмичење за југозападну Србију у Пословном изазову, Чачак, 20. март 2014. 

године, освојено треће место и директан пласман на национално такмичење у Пословном 

изазову; 

2. Регионална смотра ученичких компанија, Нови Пазар, 27. март 2014. године; 

3. Национално такмичење ученичких компанија у области социјалног предузетништва, 

Крагујевац, 08. мај 2014. године. 

 

Похваљујемо ученика Богољуба Милића за предан, свестран и посвећен рад у области омладинског 

предузетништва из кога су проистекли наведени изузетни резултати. Желимо му даљи успех у учењу и 

раду с надом да ће његова постигнућа бити мотив свим ученицима наше школе да се труде да буду 

успешнији ђаци и да се активније укључују у школске и ваннаставне активности које им ђачке дане 

могу учинити садржајнијим и квалитетнијим. 


