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ДОБИТНИЦИ НАГРАДА ЗА ИЗУЗЕТНО СТВАРАЛАШТВО ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ

Петар Јовановић
Рођен 1987 год,. у Аранђеловцу. После завршене аранђеловачке гимназије уписао
Електротехнички факултет Универзитета у Београду.
За наставак високог образовања изабрао је Политехнички факултет Универзитета
Каталоније у Барселони. Након завршених мастер студија, на истом универзитету
наставља доктоске студије. Током докторских студија објавио више научних радова и са
сарадницима поднео 4 патентне пријаве.

Никола Васиљевић
Рођен 1983 год. у Аранђеловцу. Завршио гимназију „Милош Савковић“ после које
завршава дипломске студије физике у Београду. Након завршених мастер студија на
економији у Београду, своје школовање наставља на докторским студијама финансија
Института за банкарство и финансије Универзитета у Цириху. Тренутно је на 2. Години и
активан је учесник на конгресима и
конференцијама из области финансијског
инжењеринга, финансијске математике, еконофизике.

Александар Станичић
Рођен 1984. године у Аранђеловцу. Завршио аранђеловачку гимназију, а након тога и
Архитектонски факултет Универзитета у Београду. Докторске студије наставља на
Универзитету Техничких наука у Милану. У току докторских студија објавио научни рад
на конференцији ARCHHIST’13 у Истанбулу, такође, има велики број објављених
научних радова из Теорије архитектонског пројектовања. Учествова на међународној
конференцији Визонарство у архитектури: дизајн, евалуација, комуникација у Милану.

Никола Благојевић

Рођен у Аранђеловцу 1987 где је завршио гимназију. Тренутно је на 2. години мастер
студија, на одсеку Вајарство. Својим радом, показао је изузетно достигнуће како у
скулптури тако и на предметима скулптуре у материјалу. Добитник је награде за
скулптуру у материјалу СО Савски Венац, за рад у металу.

Тијана Гогић
Рођена 1990. године у Аранђеловцу. Завршила аранђеловачку гимназију. Од 2009. Године
студент Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Претходне и ове школске
године проглашена за најбољег студента Филолошко-уметничког факултета. Освојила
прву награду на изложби цртежа „Љубица Филиповић“ у организацији Удружења
ликовних уметника Крагујевца. До данас остварила једна самостална и две групне
изложбе цртежа и сликарских радова.
Јасминка Гагић
Рођена 1990. године у Аранђеловцу. Завршила аранђеловачку гимназију, након које је
уписала Факултет организационих наука Универзитета у Београду. Учествовала на
великом броју семинара и пројеката. Тренутно се налази на позицији Потпредседнице за
људске ресурсе “Европског удружења студената индустријског инжењерства и
менаџмента”.

