
Анисиа Савић, 4/8 , ученица генерације 2018/2022. 

 

 
Као носилац дипломе „Вук Караџић“, са великим искуством са свих 

нивоа такмичења из разних предмета и са освојених преко 40 награда, 

испунила је своју прву жељу и у школској 2018./19. уписала 

Тринаесту београдску гимназију. Током свих средњошколских година 

наставила је да се такмичи и на тај начин проверава своје знање. У 

наставку је списак награда и активности којима се бавила током 

протеклих 4 године. 

 

Прва година, школска 2018/19. : 

1. 62. републичко такмичење талентованих ученика средњих школа по научним 

дисциплинама – 3. место из области биологије и 2. место у категорији 

истраживачких радова 

https://www.ibiss.bg.ac.rs/index.php/sr-yu/dogadanja/item/1695-nagrade-za-istrazivacki- 

rad-ucenika-srednje-skole 

2. Регионални ниво Националне географске олимпијаде – 1. место (учешће на 

републичком нивоу) 

 
3. Екипно првенство средњих школа 

Београда у шаху – 1. место 

 
4. Учешће на градском такмичењу из 

математике и хемије 

 

 
Ваннаставне активности: 

1. Учешће у кампањи „Култура на дар“ са кратким филмом 

„Спомен обележје убиства Михаила Обреновића“ уз 

помоћ Матије Ђорђевића, Јована Марковића и 

професорке Душице Бишевац – 2. место по гласовима 

публике 

https://www.youtube.com/watch?v=p9-501h1FXM 

 
2. Учешће на конкурсу Креативне радионице Балкан 

две фотографије објављене у „Зборнику чувара природе“ 

– 

https://www.ibiss.bg.ac.rs/index.php/sr-yu/dogadanja/item/1695-nagrade-za-istrazivacki-rad-ucenika-srednje-skole
https://www.ibiss.bg.ac.rs/index.php/sr-yu/dogadanja/item/1695-nagrade-za-istrazivacki-rad-ucenika-srednje-skole
https://www.youtube.com/watch?v=p9-501h1FXM


Друга година, школска 2019/20. : 

1. Регионални ниво Националне географске олимпијаде – 2. место 

2. Смотра истраживачких радова ученика средњих школа – 1. место из области life 

science 

3. Регионално такмичење талената – 2. место из области биологије 

4. Учешће на градском такмичењу из хемије 

Међународна такмичења: 

1. International Research Competition for Young Scientists (IRCYS) 2020. – 2. место из 

области life science 

2. The International Festival of Science and Technology in Tunisia 2020. – 3. место 
 

Ваннаставне активности: 

1. Учешће на Трећем такмичењу у беседништву, рецитовању и култури говора за децу 

и младе од 10 до 18 година Меморијал „Љубица Копривица“ 

2. Успешно положен испит за други црвени појас из теквондоа 

 

 
Трећа година, школска 2020/21. : 

1. Смотра истраживачких награда ученика средњих школа – 1. место из области life 

science 

2. Регионално такмичење талената по научним областима ученика средњих школа – 2. 

место из области биологије 

3. 63. државно такмичење талентованих ученика средњих школа по научним 

дисциплинама – 3. место из области биологије (+ 3. место у категорији 

истраживачких радова) 

4. Национална географска олимпијада ученика средњих школа – 3. место 

Међународна такмичења: 

1. The XXVII International Conference of Young Scientists – 3. место из области life 

science 



 

Ваннаставне активности: 

1. Екипно првенство Београда 

у теквондо формама – 1. место 

2. Појединачно првенство Београда 

у теквондо формама – 2. место 

3. Учешће у неурохистохемијској 

радионици „Мозак у боји“ 
 

 

Четврта година, школска 2021/22. : 

1. Национална географска олимпијада – 3. место 

2. Окружно такмичење из биологије – 3. место (учешће на републичком такмичењу) 

3. Учешће на градском такмичењу из хемије 

Ваннаставне активности: 

1. Учешће на семинару Историја, псеудоисторија и млади 

2. Изабрана у групу од 22. матураната за учешће на ЦЕРН-овом двонедељном програму 

размене за средњошколце из Србије 

(одржала едукативно предавање након повратка у школи) 
 

 
 



Друге ваннаставне активности: 

Поред теквондоа (у јуну 2022. године полаже за црни појас), остваривала је успехе из шаха 

у шаховском клубу „Видиковац“ на такмичењима у земљи и иностранству (2020. године 

учествовала на два турнира у Немачкој приликом размене са немачким шаховским клубом). 

Као велики љубитељ адреналинских авантура ишла је на рафтинг на Тари. У првој и другој 

години ишла на скијашки камп на Копаоник са професорима физичког васпитања. 
 

У јуну 2020. године скочила је са падобраном са висине од 3000 метара, а у марту 2022. 

године је успешно положила испит безбедности у руковању ватреним оружјем и стекла 

право да учествујем на ИПСЦ такмичењима. Веома важан део њеног живота је хуманитарни 

рад и волонтирање у Црвеном крсту Раковица. У новембру 2021. године похађала је основни 

семинар реалистичког приказа повреда, стања и обољења. Интересују ју и вина, и у 

децембру 2021. године прошла викенд школу вина у винарији Деурић. 
 

Са друштвом је редован посетилац паб квизова и escape room-ова. 



Стипендије и награде: 

1. Од друге године прималац Стипендије за изузетно надарене ученике 

2. Две награде из градске општине Чукарица у другој и четвртој години 

3. Две награде Фондације 1% за остварене успехе на међународним такмичењима у 

2020. и 2021. години 

https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4628171/fondacija-jedan-posto- 

nagrade-50-srednjoskolaca.html 

4. Две награде Српске академије наука и уметности за остварене успехе на 

међународним такмичењима у 2020. и 2021. години 

5. Награда са Конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима 

средњих школа са седиштем на територији града Београда 2019. 

6. Награда Фонда за младе таленте републике Србије на Конкурсу за доделу награда 

ученицима средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи 

и иностранству у току календарске 2019. године 

 

 
О њеним успесима у школи снимана је епизода емисије „Бисери“ на Brainz телевизији, 

https://www.youtube.com/watch?v=EZ5pcgJTi7w 

https://www.youtube.com/watch?v=ydJNswaPg9w 

а такође је била гост тв емисија, „Србија онлине“, „Београд у срцу“ и на Радију Београд 1 

је чест гост емисија „Из тинејџ угла“ и „Корак ка науци“. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sm1AwJ0XS3g 

Поред разних интересовања, биологија и хемија су ипак њене највеће љубави, и због тога 

ће уписати Медицински факултет на Унверзитету у Београду. 

 

 

Dies diem docet! 
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