
Резултати са такмичења школске 2010/2011. године –  
 
1.СРПСКИ ЈЕЗИК: 
На Општинском такмичењу  учествовало 
 3 ученика V, 5 ученика VI, 5 ученика VII и 1 ученика VIII разреда.  
Остварени су следећи резултати: 
V разред: 
1.Марија Бакић-5-4- 18 бодова –II место и регион                                                               
VII разред: 
1.Ђурђица Маркићевић -7-2- 17 бодова –II место и регион                                                              
2.Тамара Ђерић -7-4 – 17 бодова  –II место и регион                                                                                                                                                                                               
3.Маја Брајовић -7-2 -17 бодова -–II место и регион                                                                                                                                                           
4.Александра Бојовић-7-4-14 бодова III место                                                      
VIII разред: 
1.Марина Стојић -8-4- 17 бодова –II место и регион  
  
 Регионално такмичење- учествовали Угљеша Стевановић и Кристина Тешић – 
1.Марија Бакић-5-4- 
1.Ђурђица Маркићевић -7-2–III место и пласман на републичко                                                           
2.Тамара Ђерић -7-4 –                                                                                                                                                                                               
3.Маја Брајовић -7-2 -   
 
 Републичко такмичење- учествовала  Ђурђица Маркићевић -7-2             
                                                                                                                                           
2.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Општинско такмичење- учествовало 7 ученика осмог разреда и остварени су 
следећи резултати. 
1.Угљеша Стевановић-8-1  - 34 бода III место и пласман на регион                         
2.Кристина Тешић-8-2-   33 бода III место и пласман на регион                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Регионално такмичење- учествовали Угљеша Стевановић и Кристина Тешић – 
није било даљег пласмана. 
 
3.НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
Општинско такмичење-учествовало 5 ученика и остварени су следећи резултати: 
1.Јелена Павловић-8-1   - пласман на регион 
Регионално такмичење- учествовала Јелена Павловић без даљег пласмана 
 
4.ИСТОРИЈА: 
На Општинском такмичењу  учествовало 
 5 ученика V, 6 ученика VI,  5 ученика VII и  4 ученика VIII разреда.  
Остварени су следећи резултати: 
V разред: 
1.Бранислав Ђокић – 5- 1 - 46,5 бодова III место и регион                                                            
2.Љубица Миловић – 5-5- 46 бодова III место и регион                                                                
VI разред: 
1.Огњен Јоксимовић – 6-  3- 41 бод III место и регион                                                             



VII разред: 
1.Наташа Радојичићић – 7- 4 - 53 бода III место и регион                                                            
2.Богдан Куљанин – 7-4- 51 бод III место и регион                                                                
VIII разред: 
1.Кристина Сретеновић – 8- 5 - 54 бода III место и регион           
Регионално такмичење- учествовала Љубица Миловић – 5-5- II место                                                                                                             
 
5.ГЕОГРАФИЈА: 
На Општинском такмичењу  учествовало 6 ученика седмог и два ученика осмог 
разреда и постигли: 
VII разред:  
1.Данило Јанковић-7-5-82 бода- III место и регион                                                           
VIII разред: 
1.Кристина Тешић-8-2-88 бодова- II место и регион                                                       
 
6.ФИЗИКА 
Општинско такмичење- учествовало 2 ученика шестог разреда и 3 ученика 
седмог разреда и оставрени ови резултати: 
VI разред: 
1.Александар Рогић - 6-3   - 65 бодова –I место и пласман на регион                                                                                              
2. Жељко Јелисавчић – 6 -1 - 63 бода –I место и пласман на регион                                                                                               
VII разред. 
1.Дарко Петронијевић- 7-5 - 33 бода –III место                                                            
2.Јован Пенезић -7-5 – 25 бодова- похвала   
Регионално такмичење- учествовало 2 ученика шестог разреда а  
Александар Рогић - 6-3   –освојио је  III место    
                                                                         
7.МАТЕМАТИКА 
Општинско такмичење- учествовало 22 ученика  трећег разреда, 27 ученика 
четвртог разреда , 19 петог разреда, 6 шестог разреда,  10 седмог и 1 осмог 
разреда, а  остварени су ови резултати: 
 

Разред Број 
ученика 

Прво место Друго место Треће место Укупно 
освојено 

III 22 1 5 2 8 

IV 27 2 5 7 14 

V 19 - 3 3 6 

VI 6 - 1 - 1 

VII 10 1 2 2 5 

VIII 1 - - - - 

УКУПНО 85 4 16 14 34 

 
III разред: 1 прво, 5 других  и  2 тећа места и то: 
1.Давид Петронијевић-3-5  -100 бодова I  место                                                    
2.Бранко Марковић -3-1  -80 бодова    II  место                                                                       
3.Максим Костадинов-3-5  -75 бодова  II  место                                                                                    



4.Јана Радивојевић-3-1   -70 бодова   II  место                                                                             
5.Матија Ђосић-3-3 -70 бодова  II  место                                                                                                  
6.Тамара Ђуричић-3-3  -68 бодова   II  место                                                                         
7.Алекса Станић-3-5 --65 бодова      III  место                                                                         
8.Андрија Аџемовић-3-5  -60 бодова   III  место                                                                       
IV разред:  прва, 4 друга и 7 тећих места и то: 
1.Драган Митрашиновић-4-3  - 100 бодова I  место регион                                                                                                                                                                                            
2.Бранко Петровић-4-3   - I  место регион                                                                                              
3.Даница Ђорђевић-4-1  -89 бодова II  место  пласман  на регион                                                                               
4.Богдан Ршумовић-4-2   -89 бодова II  место  пласман  на регион                                                                          
5.Никола Тошић-4-2  - 89 бодова II  место   пласман  на регион                                                                                   
6.Ива Димитријевић-4-5 -89 бодова II  место пласман  на регион                                                                           
7.Стефан Павловић-4-5  -89 бодова II  место пласман  на регион                                            
8.Вера Поповић-4-5  -85 бодова  III  место   пласман  на регион                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
9.Александра Марић-4-1  -80 бодова  III  место  пласман  на регион                                                                                               
10.Никола Милановић-4-1  -80 бодова  III  место пласман  на регион                                                                         
11.Алекса Пећинар -4-2 -80 бодова  III  место пласман  на регион                                                                       
12.Александар Доневски – 4- 4 -80 бодова III  место пласман  на регион                                                                
13.Никола Крстовић-4-4  -80 бодова  III  место  пласман  на регион                                                                             
14.Ана Максимовић-4-5  -80 бодова  III  место пласман  на регион                                                                            
V разред: 
1.Марија Димитријевић-5-2 - 80 бодова II место пласман  на регион                                                                           
2.Јована Ћирковић-5-5 -80 бодова II место пласман  на регион                                                                                
3.Софија Бојовић-5-2  -72 бода II место пласман  на регион                                                                                          
4.Татјана Ђуричић-5-1 - 60 бодова III место пласман  на регион                                                                                      
5.Јована Илић-5-3 - 60 бодова III место пласман  на регион                                                                                                         
6.Лука Јаковљевић-5-3 – 55 бодова III место пласман  на регион                                                                                                                                                                                             
VI разред: 
1.Александар Рогић-6-2- 78 бодова II место пласман  на регион                                                                                   
VII разред: 
1.Никола Ђерић-7-2 -90 бодова I место пласман  на регион                                                                                      
2.Јован Пенезић -7-5- 85 бодова II место пласман  на регион                                                                                 
3.Душанка Савић -7-4- 80 бодова  II место  пласман  на регион                                                                              
4.Дарко Петронијевић – 7-5- 75 бодова  III место пласман  на регион                                                                             
5.Богдан Ђекић – 7-1- 65 бодова III место пласман  на регион                                                                                          
VIII разред: 
1.Кристина Тешић -8-2 – 80 бодова пласман  на регион 
 
Регионално такмичење-  следећи ученици остварили су пласмане:  
IV разред:   
1.Вера Поповић-4-5  - II  место  
2.Никола Милановић-4-1  - III  место       
3.Драган Митрашиновић-4-3  - III  место                                                                                                                                                                                            
4.Бранко Петровић-4-3   - III  место    
5.Ана Максимовић-4-5  - III  место 
VII разред: 



3.Душанка Савић -7-4- III  место 
 
 
8.БИОЛОГИЈА 
Општинско такмичење- учествовало 4 ученика седмог и 6 ученика осмог разреда 
и оставрени ови резултати: 
VII разред: 
1.Илић Урош -7-3-  98 бодова - I место и регион 
2.Димитријевић Александра-7-2- 86 бодова - II место и регион 
3.Кораћ Јелена-7-2-83 бода - II место 
2.Брајовић Маја – 7-2- 73 бода - III место 
VIII разред: 
1.Бојана Ђуричић -8-1-  76 бодова  - III место 
2.Бранко Арсенијевић – 8-3 -74  поена -  III место 
3.Душан Тијанић – 8-4 –72 бода - III место 
Регионално такмичење- учествовало 2 ученика седмог разреда Александра 
Димитријевић – 84 бода -  
Урош Илић -7-3-97 бодова- I место и пласман на републичко такмичење. 
 
Републичко такмичење- учествовао  Урош Илић -7-3 
  
9. ХЕМИЈА  
Општинско такмичење: учествовало 9 ученика седмог и један ученик осмог 
разреда и остварили ове резултате: 
VII разред: 
1.Александра Димитријевић -7-2- 97,5 бодова -  I место-регион                                                                                           
2.Неда Вељовић-7-5   -80 бодова -  III место-регион                                              
3.Дарко Петронијевић-7-5  - 77 бодова - III место-регион                                                                                                        
4.Милош Кутлешић -7-1 – 73 бода - III место-регион                                                   
5.Александра Бојовић-7-4 -73 бода - III место-регион                                                                                                                                             
6.Јован Пенезић -7-5 -72,5 бодова - III место-регион    
 
Окружно такмичење- учествовали сви ученици, а Александра Димитријевић -7-2- 
освојила  I место и пласман на републичко     
   
Републичко такмичење- учествовала Александра Димитријевић -7-2 
                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10. ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
 Општинско такмичење - учествовала 2 ученика седмог и 2 ученика осмог 
разреда у две дисциплине, а  у дисциплини архитектура и грађевинарство 
остварили следеће резултате: 
VII разред: 
1.Лидија Станић-7-3- I место-регион 
VIII разред: 
1.Душан Тијанић-8-4- II место-регион    



                                            
Регионално такмичење- учествовала ова два ученика и остварили: 
1.Лидија Станић – 7-4- 91 бод - II место и пласман на републичко 
2.Душан Тијанић – 8 –4-  43 бода - III место и пласман на републичко 
 
Републичко такмичење- учествовали Лидија Станић -7-4 и Душан Тијанић- 8-4 
 
„Шта знаш о саобраћају“  - на општинском такмичењу учествовала четири 
ученика осмог разреда,  Сандра Стојановић-8-5 освојила II место и пласман на 
регионално такмичење. Сандра је учествовала на регионалном такмичењу. 
 
11. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Спортска такмичења у школској 2010/2011. години. 
1.– фудбал – турнир поводом дана града: 
девојчице I  место; дечаци II место  
мали фудбал - Општинско -на такмичењу ОСИУРС-а малом фидбалу девојчице 
освојиле прво место – екипа у саставу: 
Бојана Станић -8-4; Сандра Стојановић-8-5; Маша Чорбић-6-3; Љубица Савић-8-5; 
Ђорђина Смиљанић-7-3; Душана Струњашевић-6-3 и Катарина Петронијевић-8-5. 
Окружно такмичење у малом фудбалу- девојчице су освојиле прво место 
2.– стони тенис – Општинско такмичење: 
 девојчице I  место; дечаци II место  
Окружно такмичење: девојчице III место 
3.- кошарка - Општинско такмичење: 
дечаци III место; девојчице IV место  
4.- пливање - Општинско и Регионално такмичење на Златибору Учествовало је 
седам ученика , а остварени су следећи резултати: 
Тамара Матић – 5-3 - I место и пласман на Републичко 
Александар Буљугић – 2-3- II место и пласма на Републичко 
Никола Гардић -7-4- II место и пласма на Републичко 
Павле Драшковић- 3-1- III место  
Републичко такмичење у Београду учествовали су Александар Буљугић – 2-3, 
Тамара Матић – 5-3 и Никола Гардић -7-4, није било пласмана 
5.- стрељаштво– Општинско такмичење у стрељаштву – екипа девојчица 
освојила је прво  место / Јована Драгачевац 7-1-, Милица Словић 7-1, Кристина 
Јанковић 8-1 и Наташа Петровић 7-3, а појединачно је Милица Словић освојила 
прво, Наташа Петровић друго, Кристина Јанковић треће . 
Екипа дечака освојила је друго место , а појединачно је Давид Ђокић 7-1 освојио 
ученика  прво .  
6.- гимнастика – Општинско и окружно такмичење на ком је учествовала екипа у 
саставу: Елена Тошић-1-2, Елена Лукић-2-1, Елена Тошић-2-3 и Ивана Милић-4-4. 
Екипа је освојила четврто место. 
7. - рукомет – Општинско такмичење на ком је екипа девојчица освојила прво 
место а екипа дечака друго место 
 



Школа је екипно освојила друго место у општини за оставрене резултате у 
свим спортским такмичењима. 
ЦРВЕНИ КРСТ 
Екипа од три ученика четвртог разреда учествовала је на Општинском такмичењу 
и освојила прво место у плуфиналу  и пласман на финално такмичење. У 
екипи су ученици: Драган Митрашиновић из 4-3 и Ана Максимовић и Јована 
Шуљагић из 4-5. 
 
 
Поред ових такмичења које организује Министарство просвете, наши су 
ученици освојили низ награда и диплома на конкурсима и такмичењима у 
другим областима. 


