
Ученици за јавну похвалу на крају школске 2018/2019. године 

Наставничко веће ОШ “Михаило Младеновић Сеља“ у Дудовици јавно похваљује ученике који 

су у школској 2018/19. години постигли одличан успех из свих наставних предмета (5,00) и 

имали примерно владање, као и ученике који су освојили запажене резултате на 

такмичењима, али ученике који у току целе школске године ниједном нису изостали са 

наставе.  

Јавно се похваљују и носиоци дипломе „Вук Караџић“  и ђак генерације: 

А) Одлични из свих наставних предмета и примерним владаоем (5,00) 

2. разред  Дудпвица 

1. Вук Антпнијевић 

2. Вељкп Ђурђић 
3. Лука Живкпвић 
4. Анђела Јпванпвић 
5. Ангелина Павлпвић 

 

2. разред  Брајкпвац 

6. Анђела Јпвичић 
7. Лазар Маркпвић 

 

 

2. разред  Чибуткпвица 

8. Лина Чплакпвић 
 

 

3. разред  Дудпвица 

1. Дуоа Димитријевић 
2. Срђан Тадић 
3. Гепргије Красел 
4. Немаоа Мијаилпвић 
5. Ђурђина Младенпвић 
6. Јелисавета Павлпвић 
7. Анастасија Ппппвић 
8. Елена Раткпвић  

3. разред  Брајкпвац 

9. Впјинпвић Милпш 
10. Живкпвић Тепдпра 

 

 

3. разред  Жупаоац 

11. Тамара Савићевић                

3. разред  Чибуткпвица 

12. Ђурђина Бпжић 
13.  Наталија Ћпсић 

4. разред  Дудпвица 

1. Христина Мићић 
2. Сузана Маринкпвић 
3. Вељкп Ппппвић 
4. Сара Крсманпвић 
 

4. разред  Брајкпвац 

5. Валентина Агатпнпвић 
6. Младен Јпвичић 
 

4. разред  Чибуткпвица 

7. Јелена Петрпвић 

8. Ана Радпванпвић 

4. разред  Жупаоац 

9. Бранкп Илић 

 



51. разред  Дудпвица 

1. Наталија Димитријевић 

2. Недељкп Ђурђић 

3. Мипдраг миланпвић 

4. Никплија Ппппвић 

 

52. разред  Дудпвица 

5. Михаилп Маркпвић  
6. Катарина Мијаилпвић 

7. Милица Митрпвић 

8.Анђела Никплић 

9. Марија Павлпвић 

71. разред  Дудпвица 

1. Анастасија Савићевић 

2. Сузана Милпванпвић 

 

 

72. разред  Дудпвица 

3. Ана Радпванпвић 

61. разред  Дудпвица 

1. Ана Дамоанпвић 

2. Саоа Дамоанпвић 

3. Оливера Ппппвић 

 

62. разред  Дудпвица 

4. Тепдпра Савић  

 

81. разред  Дудпвица 

1. Петрпвић Милица 
2. Даница Данпјлић 

 

82. разред  Дудпвица 

3. Михаилп Гајић  
4. Неда Јанкпвић  

5. Душанка Недић  

Нпсипци диплпме Вук Карађић: 

1. Милица Петрпвић 81 
2. Михаилп Гајић 82 
3. Неда Јанкпвић 82  

4. Душанка Недић 82 
Ђак генерације: 

Неда Јанкпвић 82 

 

Б) Освајачи награда на такмичеоима и смптрама: 

Учешће на:  
 

- Ученици 5. разреда представом „Како су настале ружне речи“ освојили су 
 прво о место на позоришном фестивалу Основних школа Општине Лазаревац  

             у Вреоцима  
- Ученица седмог разреда, Хелена Маринковић извела је монодраму „Буца“, за коју је добила 

посебну диплому 

 
5. разред  

51: 

1. Недељко Ђурђић  - 3. место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања ( атлетика) 

 
2. Анђела Јовановић – 2.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања (мали фудбал - футсал) 

 



3. Тијана Поповић– 2.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(мали фудбал - футсал) 

 

4. Ивана Павић– 2.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(мали фудбал - футсал) 

 

5. Јована Спасојевић– 2.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања (мали фудбал - футсал) 
52: 

6. Милица Митровић – 3. место на општинском такмичењу из српског језика 

 

6. разред  

61: 

1. Ана Дамњановић- 2.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања (мали фудбал - футсал)  
2. Сања Дамњановић -2.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања (мали фудбал - футсал) 
 

62: 

1. Исидора Обрадовић - 2.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања (мали фудбал - футсал) 
2. Марина Поповић - 2.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања (мали фудбал - футсал) 
3. Теодора Савић - 3. место на општинском такмичењу из српског језика 

      - 3. место на градском  такмичењу из српског језика 
 

 

7. разред  

71: 

1. Јана Јовановић -1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(кошарка) 

                                        - 3.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(мали фудбал - футсал) 

 

2. Невена Зарић -1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(кошарка) 

 

3. Андреја Савићевић -1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(кошарка) 
 

4. Анђела Радосављевић-1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања (кошарка) 

                                         - 3.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(мали фудбал - футсал) 

 

5. Сузана Миловановић -1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(кошарка) 

                                         - 3.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(мали фудбал - футсал) 

 



6. Анастасија Савићевић -1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања (кошарка) 

                                            - 3.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог 

васпитања (мали фудбал - футсал) 

                                            - 3. место на општинском такмичењу географија 

 

7. Неда Тадић - 1. место на општинском такмичењу из прве помоћи 

 

72: 

1.Вања Обрадовић  -1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(кошарка) 

2. Анђела Ћертић -1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(кошарка) 

                                  - 3.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(мали фудбал - футсал) 

3. Татјана Крстовић -1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 
(кошарка) 

                                  - 3.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 
(мали фудбал - футсал) 

4. Андреа Кеџић -1.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(кошарка) 

5. Невена Сајић - 3.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања (мали 

фудбал - футсал) 

6. Хелена Маринковић - 3.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(мали фудбал - футсал) 

7. Душица Марковић - 1. место на општинском такмичењу из прве помоћи 

8. разред  

  81: 

   1. Даница Данојлић - 1. место на општинском такмичењу из прве помоћи     

   82: 

   1. Нада Вучичевић - 3.место на општинском такмичењу из физичког и здравственог васпитања 

(мали фудбал - футсал) 

   2. Душанка Недић - 1.место на општинском такмичењу из географије 

                                            - 1.место на градском такмичењу из географије 

                                             - 1. место на општинском такмичењу из прве помоћи 

   3. Неда Јанковић -  1.место на општинском такмичењу из географије 

                                    - 1.место на градском такмичењу из географије 

                                   -  2.место на републичком  такмичењу из географије 

                                     -3.место на општинском такмичењу из историје 

                        -3.место на општинском такмичењу из техничког и информатичког образовања 

               4. Михаило Гајић –- 1. место на општинском такмичењу из прве помоћи 

                                            - 2.место на општинском такмичењу из техничког и информатичког 

образовања 

               5. Младен Рафаиловић - 1. место на општинском такмичењу из прве помоћи 

 

 



Б) Ученици без изпстанака у тпку шкплске гпдине: 

1. разред  Дудпвица 

1. / 

 

 

Oбрaдa пoдaтaкa -  дирeктoр шкoлe : Зора Гајић 
 

 


